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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente documento tem como objetivo apresentar, no âmbito do Programa de 

Parceria para o Desenvolvimento de Minas Gerais II, as diretrizes da política do 

Estado frente aos povos indígenas que habitam o território mineiro, especificamente 

no tocante às questões referentes à educação, saúde e aos empreendimentos 

rodoviários, delineando ainda a estratégia de participação dessas populações nas 

políticas públicas estaduais. 

O referido Programa tem por finalidade apoiar o Governo de Minas Gerais: (i) na 

implementação da Segunda Geração do Choque de Gestão, de forma a ampliar a 

oferta e melhorar a qualidade e eficiência de serviços e bens públicos; e (ii) nos 

avanços fiscal e macroeconômico obtidos e as reformas já implementadas, com o 

objetivo de incentivar o crescimento econômico e a redução da pobreza no estado. 

Além disso, visa dar suporte e fortalecer a operacionalização da concepção inovadora 

de Áreas de Resultados, que propõe uma estrutura do setor público voltada aos 

destinatários das políticas públicas, e não à organização burocrática.  

A gestão baseada em resultados realizada em Minas, tem como foco três temas que 

perpassam as diversas áreas de atuação governamental: (i) melhoria da qualidade 

fiscal (alocação eficaz e eficiente de recursos públicos); (ii) inovação na gestão do 

setor público; e (iii) desenvolvimento de instrumentos de monitoramento e avaliação. 

Além de apoiar o Governo de maneira mais ampla na implementação do novo modelo 

de gestão, atenção particular será dada a oito Áreas de Resultados: Investimento e 

Valor Agregado da Produção; Inovação, Tecnologia e Qualidade; Qualidade de Vida; 

Educação de Qualidade; Logística de Integração e Desenvolvimento; Rede de 

Cidades e Serviços; e Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e 

Rio Doce; e Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.  

Essas oito Áreas de Resultado foram mapeadas no Plano Mineiro de Desenvolvimento 

Integrado (PMDI), que constitui o plano estratégico do Governo do Estado de Minas 

Gerais, e nos setores compreendidos pela operação com o Banco Mundial. 

Guiado pela visão de futuro: “Tornar Minas Gerais o Melhor Estado para se Viver”, o 

PMDI define como diretriz para a administração pública “promover o desenvolvimento 

harmônico de Minas Gerais, sob o enfoque territorial, o qual vai requerer a adoção de 

estratégias diferenciadas de integração espacial, de acordo com as especificidades 

inerentes a cada espaço geoeconômico” (PMDI 2007 – 2023, p 14). Além disso, no 

PMDI, a estratégia para o desenvolvimento está subdividida em seis estratégias 

setoriais, dentre essas, as que mais se relacionam e condicionam a gestão das ações 

direcionadas aos povos indígenas são as seguintes: perspectiva integrada do capital 

humano, sustentabilidade ambiental e eqüidade e bem-estar. 

É na Área de Resultado de Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, 

Mucuri e Rio Doce denominada Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva — região 

em que se concentra a maior parte da população indígena mineira — que esta é 

tratada de forma mais direta, tendo sempre em vista os limites constitucionais à 

competência do Estado nessa matéria. As providências incluídas nessa política visam 

à preservação e manutenção da cultura e identidade das populações indígenas, bem 
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como à proteção da cultura tradicional das etnias, de forma a evitar ou minimizar 

potenciais efeitos adversos nas comunidades e fortalecer o desenvolvimento daqueles 

povos. 

Para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para essa área de resultados, tem 

destaque, no PMDI, a diretriz de: 

“ implementar políticas públicas inclusivas, capazes de criar as pré-condições para o 
desenvolvimento sustentável das comunidades quilombolas, produtores familiares, 
acampados e assentados de reforma agrária, garimpeiros, povos indígenas, 
comunidades extrativistas e populações tradicionais” (g.n.). 

 

Um dos principais exemplos de projeto de política pública inclusiva é o Projeto de 

Combate à Pobreza Rural do Estado de Minas Gerais – PCPR/MG. Este visa apoiar 

financiamentos em investimentos comunitários de natureza produtiva, social e de infra-

estrutura básica, atendendo aos interesses das comunidades rurais mais pobres que 

estão localizadas em 188 municípios das regiões do Norte de Minas, do Vale do 

Jequitinhonha, do Vale do Mucuri e Central. Na análise das demandas comunitárias, é 

considerada, entre outros critérios de avaliação de viabilidade técnica, a prioridade 

conferida às ações que compreendam uma visão integrada das potencialidades e 

problemas das áreas indígenas como um todo em relação a ações pontuais. Em 

virtude disso, foi elaborado um documento que aborda a participação das 

comunidades indígenas no PCPR, que consta no Anexo II deste marco. 

Para finalizar, ressalta-se que ao longo das últimas décadas, com a mudança na 

política indigenista brasileira, marcada pelo abandono de um viés assimilacionista e 

pelo reconhecimento do direito das sociedades indígenas à preservação de suas 

formas de organização social, línguas, costumes, crenças e tradições, é possível 

observar uma valorização das identidades culturais diferenciadas dos povos 

indígenas, bem como uma crescente organização do movimento indígena no país. Ao 

mesmo tempo, tem-se o aumento da demanda por políticas públicas específicas, 

capazes de atender às necessidades dessas populações, conforme as garantias 

determinadas pela Constituição Federal de 1988. Em consonância com essa evolução 

no plano nacional, e atento à realidade das populações indígenas presentes no 

estado, o Governo de Minas vem adotando políticas para que os desafios enfrentados 

por essa parcela da população sejam superados. 

 

2 ASPECTOS JURÍDICOS E BASES LEGAIS 

 

Ao se referir aos povos indígenas, no que toca à legislação pertinente, deve-se 

ressaltar que compete tão-somente à União legislar sobre o assunto, conforme 

estabelecido pela Constituição Federal de 19881. Ficando, por isso, os Estados e 

Municípios impedidos de inovar dentro do ordenamento jurídico com relação às leis 

                                                 
1
 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(...) 
XIV - populações indígenas 
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que atingem os povos indígenas. Sendo assim, as normas que regem o tratamento 

dado aos povos indígenas em nosso país encontram-se centradas na Constituição da 

República, nas Leis Federais atinentes e, também, nos regulamentos expedidos pelos 

órgãos competentes. 

A Carta Magna, que estabelece as linhas mestras de nosso ordenamento jurídico, 

determina a defesa de nossa cultura, garantindo a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e o aceso às fontes da cultura nacional, apoiando e incentivando a 

valorização e a difusão das manifestações culturais. Todavia, há de se notar que ela 

estabelece de forma incisiva a proteção às manifestações das culturas populares, 

dentre elas a indígena, conforme preceitua seu art. 215, § 1º2.  

Faz-se necessário frisar que a Constituição traz, ainda, um Capítulo inteiramente 

voltado aos direitos dos Índios (Capítulo VIII, presente no Título VIII da Constituição), 

no qual “são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 

bens” (art. 231), o que demonstra a especial atenção tomada com a população 

indígena. 

Sendo assim, prontamente se percebe que a própria Constituição da República 

garante uma proteção específica aos grupos indígenas, bem como aos elementos 

formadores de sua cultura, competindo à União, inclusive, a demarcação e proteção 

das terras indígenas.  

Diga-se, a título de esclarecimento, que tais dispositivos relativos aos índios, 

presentes na Constituição, não são passiveis de alteração, salvo por Emenda à 

Constituição, que deve ser proposta nos termos do art. 60 da CR/883, 

necessariamente devendo passar pelo crivo do Congresso Nacional. 

Quanto às terras indígenas, advirta-se, por oportuno, que a Constituição Federal 

destina aos índios a posse permanente das terras tradicionalmente ocupadas por eles, 

cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas 

existentes. Nesse ponto, vale ressaltar, que a Constituição determina a 

inalienabilidade e indisponibilidade de tais terras, bem como a imprescritibilidade dos 

direitos sobre elas. (art. 231, §§ 2º e 4º). 

Alem disso, há de se chamar a atenção para o fato de que a remoção de grupos 

indígenas de suas terras somente poderá ocorrer ad referendum do Congresso 

                                                 
2
 Art. 215 (...) 

§ 1º - “O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de 
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional 
3
 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 
II - do Presidente da República; 
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada 
uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 
§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa 
ou de estado de sítio. 
§ 2º - A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 
(…) 
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Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população ou no 

interesse da soberania do País, conforme indica o § 5º do art. 231 da CF/88. O que 

fortalece a garantia de domínio dos índios sobre suas terras. 

De equivalente relevância, mencionamos o § 6º do mesmo art. 231, que estabelece o 

seguinte: 

“§ 6º - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos 
que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a 
que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do 
solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante 
interesse público da União, segundo o que dispuser lei 
complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a 
indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, 
quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.” 

 

Ainda, no que toca às terras indígenas, é de suma importância o que determina a 

Legislação Federal. Sobremaneira, a Lei nº. 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que 

dispõe sobre o Estatuto do Índio. Tal lei regula a situação jurídica dos índios e das 

comunidades indígenas no País, visando a preservar a sua cultura e integrá-los, 

progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional (art. 1º).  

O Estatuto explicita, também, que os índios são abrangidos pelas proteções legais 

aplicáveis aos demais brasileiros, contudo, resguardando-se, sempre, os usos, 

costumes e tradições indígenas, bem como certas peculiaridades reconhecidas em Lei 

(art. 1º, parágrafo único). 

Alem disso, a Lei nº. 6.001, após indicar quais áreas são consideradas terras 

indígenas (art. 17) e determinar que essas terras não podem ser objeto de 

arrendamento ou de qualquer outro ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno 

exercício da posse direta pela comunidade indígena (art. 18), estabelece, em seu art. 

19, que a demarcação das terras indígenas há de ocorrer por iniciativa e sob 

orientação do órgão federal de assistência ao índio (que, no caso, é a Fundação 

Nacional do Índio - FUNAI), de acordo com o processo estabelecido em decreto do 

Poder Executivo (Decreto nº. 1.775, de 08 de janeiro de 1996). Não cabendo, pois, a 

outro ente realizar essas atividades. No entanto, o Governo do Estado de Minas 

Gerais dispensará os esforços necessários junto ao Governo Federal para que a 

FUNAI acelere o processo de regularização fundiária indígena das etnias que habitam 

o território mineiro. 

Fora dessa hipótese, a intervenção da União em terras indígenas só poderá ocorrer 

mediante decreto do Presidente da República, em caráter excepcional e segundo os 

motivos enumerados pelo art. 20 da supracitada Lei nº. 6.001. 

Em se tratando especificamente da educação e da saúde indígenas, é fácil perceber 

que o legislador federal agiu, mais ainda, com redobrada atenção, estabelecendo o 

devido acesso dos índios à saúde e à educação, entretanto, sem se esquecer da 

cogente proteção que a cultura indígena exige.  

No que diz respeito à educação dos indígenas, deve-se aplicar o mesmo sistema de 

ensino em vigor no resto do País, porém, feitas as necessárias adaptações, conforme 
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o art. 48 da Lei nº. 6.001. Isso por que, os índios, assim como os demais cidadãos, 

têm direito a educação adequada, todavia, devendo ser resguardadas as suas 

características peculiares, de forma a não prejudicar seus traços culturais distintivos. 

Nesse sentido, o art. 210 de nossa Constituição Federal prescreve, in verbis: 

“Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 
fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e 
respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 
(...) 
§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em língua 
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a 
utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 
aprendizagem”. (g.n). 

 

A Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, seguindo a orientação dada pela 

Constituição da República, além de estabelecer as diretrizes e bases da educação 

nacional, fixa algumas regras especiais para a educação indígena, com ênfase no 

desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa aos povos indígenas 

(arts. 78 e 79), devendo ser sempre observada. 

Ainda, na seara da educação indígena, ressalte-se o conciso Decreto nº. 26, de 04 de 

fevereiro de 1991, que com apenas dois artigos, dispõe relevantemente sobre a 

educação indígena no país, dizendo: 

“Art. 1º Fica atribuída ao Ministério da Educação a competência para 
coordenar as ações referentes à Educação Indígena, em todos os 
níveis e modalidades de ensino, ouvida a FUNAI. 
Art. 2º As ações previstas no Art. 1º serão desenvolvidas pelas 
Secretarias de Educação dos Estados e Municípios em consonância 
com as Secretarias Nacionais de Educação do Ministério da 
Educação”. 

 

Dessa maneira, fica estabelecido que a coordenação das ações relativas à educação 

indígena fica a cargo do Ministério da Educação, devendo as ações serem realizadas 

pelos Estado e Municípios. 

Por fim, no caso da educação, somente apontamos a Resolução nº. 03, de 10 de 

novembro de 1999, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação – CNE –, de grande realce na regulamentação da educação indígena, uma 

vez que fixa as diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas. Tal 

resolução estabelece a estrutura e o funcionamento das escolas indígenas, fixando as 

diretrizes curriculares de ensino a serem seguidas, visando à valorização plena das 

culturas dos povos indígenas e à afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. 

Quanto à saúde, “direito de todos e dever do estado”, conforme dita o art.196 da 

Constituição Federal, há de se expor que se aplicam aos índios os mesmos direitos 

dirigidos aos demais cidadãos, fato evidenciado pelo art. 2º da Lei nº. 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, que diz ser a saúde “um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. 

Referida lei, que regula as ações e serviços de saúde em todo o território nacional, 

ainda, para tornar mais evidente a sua aplicação aos povos indígenas, afirma, no art. 
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19-A, que as ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações 

indígenas deverão obedecer aos dispositivos daquela lei. E, em acréscimo, institui um 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, componente do Sistema Único de Saúde – 

SUS, a ser financiado pela União, sendo permitida, porém, a atuação complementar 

dos Estados e Municípios no custeio e execução das ações (arts. 19-B, 19-C e 19-D).  

A adequada abordagem na salvaguarda da saúde indígena, sempre relevante, não é 

olvidada pela supracitada lei, que determina em seu art. 19-F: 

“Art. 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a 
realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e 
o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se 
deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, 
contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento 
básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, 
educação sanitária e integração institucional”. 

 

Faz-se necessário dizer, a essa altura, que, conforme determina o Decreto nº. 3.151, 

de agosto de 1999, embora a atuação em prol da universalidade, integralidade e 

equanimidade dos serviços de saúde seja centrada na União (que as realiza por meio 

da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA), não ficam prejudicadas as atuação 

dos Estados e Municípios. Portanto, devem os Estados e Municípios atuarem, ao lado 

da União, em prol da saúde dos índios, cabendo ao “Ministério da Saúde promover os 

meios necessários para que os Estados, Municípios e entidades governamentais e 

não-governamentais atuem em prol da eficácia das ações de saúde indígena”, nos 

termos do art. 4º do mesmo Decreto. 

Mencione-se, de resto, a grande importância que assumem as diversas Portarias 

expedidas pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Nacional de Saúde – 

FUNASA –, uma vez que tomam posição de destaque na indispensável 

regulamentação dos assuntos relativos à saúde indígena. 

Quanto aos empreendimentos rodoviários, há, em nosso ordenamento, uma carência 

de normatização específica que indique quais preceitos devem ser seguidos com 

relação aos povos indígenas. Sendo assim, devem ser observadas as diretrizes 

normativas gerais acima citadas (contidas na Constituição Federal, leis e 

regulamentos pertinentes).  

Por último, mas de fundamental importância, impende fazer menção à Convenção nº. 

169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT – sobre povos indígenas, 

promulgada pelo Decreto nº. 5.051, de 19 de abril de 2004, da Presidência da 

República. Aplicável aos povos indígenas e tribais, tal Convenção apresenta 

disposições aplicáveis ao campo do transporte rodoviário, saúde, educação, dentre 

outras.  

 

3 COMUNIDADES INDÍGENAS EM MINAS GERAIS E SUA ORGANIZAÇÃO  
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3.1 Povos Indígenas em Minas Gerais 

 
Os povos indígenas do Estado de Minas Gerais oficialmente reconhecidos encontram-

se divididos em 08 grupos distribuídos pelo território mineiro, principalmente nas 

regiões Norte e Nordeste do Estado, sendo eles: Xakriabá, Pankararu, Aranã, 

Maxakali, Kaxixó, Pataxó, Krenak, e Xukuru-Kariri. Os dados existentes quanto ao 

número de índios presentes no estado variam conforme instituição consultada, devido 

às diferentes definições e metodologias adotadas. O IBGE, por exemplo, apurou que 

no ano 2000, 48.720 pessoas residentes em Minas Gerais identificavam-se como 

indígenas, sendo 37.760 referentes à população urbana e 10.960 à rural, 

representando 0,27% da população residente no estado. Já conforme dados da 

FUNAI, que considera apenas índios que residem em reservas, a população indígena 

de Minas Gerais seria em torno de 7.500 pessoas.  

 

 

Figura 1 – Povos Indígenas em Minas Gerais 

Fonte: Núcleo de Educação Escolar Indígena da Secretaria de Estado de Educação de MG, 
disponível em http://www.descubraminas.com.br/destinosturisticos/det_mapa.asp?tag_origem= 
P&id_origem=1814&id_mapa=270&id_lista=270&sequencia=1. 

 

Xakriabá 

Os Xakriabás constituem o mais numeroso grupo indígena remanescente em Minas 

Gerais, com cerca de 6.5004 índios, cujas 34 aldeias localizam-se no município de São 

                                                 
4
 Dados fornecidos pela FUNAI referentes ao ano de 2002. 

http://www.descubraminas.com.br/destinosturisticos/det_mapa.asp?tag_origem=%20P&id_origem=1814&id_mapa=270&id_lista=270&sequencia=1
http://www.descubraminas.com.br/destinosturisticos/det_mapa.asp?tag_origem=%20P&id_origem=1814&id_mapa=270&id_lista=270&sequencia=1
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João das Missões, norte do Estado, contemplando 53,4 mil hectares de reserva 

indígena. A maior aldeia desse grupo, denominada Brejo do Mata Fome, possui 

escolas estaduais, postos de saúde e de apoio da Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI) e é onde se desenvolve a principal atividade econômica desenvolvida pelo 

povo Xakriabá, a agricultura de subsistência, que é desempenhada pelos indígenas 

mesmo sofrendo com as graves conseqüências que lhes são impostas pelas 

condições climáticas desfavoráveis da região. 

Cabe destacar, que nas últimas eleições municipais, em 2005, membros da 

comunidade Xakriabá foram eleitos para os cargos de prefeito e vereadores na 

Câmara Municipal de São João das Missões, sendo que quatro dentre os cinco 

indígenas eleitos para o cargo de vereador ainda residem na reserva da comunidade, 

demonstrando a consciência e força política dos membros daquele grupo. 

Em relação às terras pertencentes ao povo Xakriabá, segue ainda uma disputa com o 

Governo Federal, constitucionalmente responsável pelos povos indígenas, pela 

revisão dos limites territoriais de sua reserva, decorrente de algumas famílias que 

ainda encontram-se fora da área demarcada.5 

Pankararu 

O povo indígena Pankararu tem suas origens no Estado de Pernambuco, mas 

atualmente um grupo familiar, com cerca de 126 pessoas, encontra-se no Estado de 

Minas Gerais, especificamente no município de Coronel Murta, situado no Vale do 

Jequitinhonha, no qual habitam uma área de 60 hectares que lhes foi doada pela 

Diocese de Araçuaí. O recorrente obstáculo da seca constitui aspecto dificultador da 

sobrevivência e desenvolvimento do grupo. O grupo tem se empenhado, ainda, 

através da utilização de conhecimentos ancestrais e religiosos, na tarefa de 

reestruturar uma aldeia própria, onde possam se expressar e viver sua cultura 

plenamente. 

A despeito dos obstáculos enfrentados, o povo Pankararu assume ter uma dívida com 

o Estado, em virtude do auxílio do ente quando da titulação de suas terras. O Instituto 

de Terras do Estado (ITER) ofereceu a possibilidade do crédito fundiário, porém, o 

povo Pankararu acredita que terá dificuldades no pagamento das obrigações 

financeiras. Como conseqüência, a permanência da dívida os impede de receber 

certos benefícios (o período de carência acaba no presente ano). Nesse sentido, 

assume o Governo do Estado de Minas Gerais o compromisso de estudar formas de 

refinanciamento da dívida mencionada, ainda em 2008, provendo-lhes melhores 

condições para saldarem seus compromissos. 

 

Aranã 

O povo Aranã é um dos subgrupos da grande família indígena Botocudo que vive, 

atualmente, em aldeias nos municípios de Araçuaí e Coronel Murta, no Vale do 

                                                 
5
 Dados sobre o povo Xakriabá foram obtidos nos sítios www.cimi.org.br e www.socioambiental.org. 

6
 Dados fornecidos pela FUNAI referentes ao ano de 2002. 

http://www.cimi.org.br/
http://www.socioambiental.org/
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Jequitinhonha em Minas Gerais. Constituem um grupo de aproximadamente 1507 

pessoas, residentes, principalmente, nas fazendas Campo, Alagadiço, Lorena, Cristal 

e Vereda, sendo que na Fazenda Alagadiço há uma maior concentração de famílias 

em função da doação de glebas de terra pela Diocese de Araçuaí para alguns 

posseiros na década de 1980. 

A busca do povo Aranã pela identificação étnica e reconhecimento remonta ao início 

da década de 1990, após a migração de um grupo familiar da etnia Pankararu 

(Pernambuco) para a Fazenda Alagadiça, em Coronel Murta, onde habitavam algumas 

famílias Aranã. Até a chegada dos Pankararu, os Aranãs eram apenas conhecidos 

pelas denominações Índio e Caboclo do Jequitinhonha. No entanto, o convívio com os 

indígenas de Pernambuco, que participavam do movimento e da luta pelos direitos 

indígenas, estimularam o desejo antigo do grupo de investigação sobre sua origem 

étnica, despertando uma maior reflexão sobre sua condição social e histórica. Inicia-

se, assim, um processo crescente de revalorização da identidade étnica do povo 

Aranã. 

A relação histórica de subordinação aos fazendeiros, a constante migração pelas 

fazendas e a memória de uma vida em comum, mas repleta de dificuldades na 

fazenda Campo, faz com que os Aranã possuam uma relação muito específica com a 

terra. Desde o primeiro contato com a equipe do CEDEFES, os Aranã afirmam que 

sua luta é para adquirir uma terra para que possam viver coletivamente8. 

Maxakali 

O território dos Maxakali, um povo tradicionalmente seminômade, caçador e coletor, 

estendeu-se pelos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, no sul da Bahia e nordeste de 

Minas Gerais. Com a chegada dos europeus no litoral brasileiro e as frentes de 

colonização que adentraram o território mineiro, os Maxakalis sofreram um processo 

de expulsão que os obrigou a se esconderem na região do Vale do Mucuri. Mesmo 

nesse território foram alvo de vários tipos de violência, tiveram suas terras roubadas e 

devastadas com a introdução do capim colonião por funcionários do antigo órgão 

indigenista governamental, Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Contudo após muita 

luta e mobilizações, os Maxakali conseguiram a demarcação do seu território. Hoje a 

área Maxakali demarcada (5.293 hectares) está localizada na área rural dos 

municípios de Bertópolis e Santa Helena de Minas (respectivamente as aldeias de 

Pradinho e Água Boa), MG, Brasil, na cabeceira do rio Umburanas, afluente do rio 

Itanhém. Mais recentemente a distribuição geográfica populacional dos Maxakali 

aumentou no Vale do Mucuri com a ocupação de duas novas áreas nos municípios de 

Ladainha (reserva indígena) e Campanário. Sua população atual total é de 

aproximadamente 1.039 pessoas, sendo a maioria jovens e crianças.  

Sua economia é voltada para a produção de pequenas roças de subsistência, 

artesanatos e recebem recursos de programas e/ou benefícios governamentais. 

Vendem ou trocam seus produtos por outros alimentos nas feiras das cidades 

vizinhas. Continuam lutando por melhores condições de vida e estão engajados no 

                                                 
7
 Dados fornecidos pela FUNAI referentes ao ano de 2002. 

8
 Dados sobre o povo Xakriabá foram obtidos nos sítios www.cimi.org.br e www.socioambiental.org. 

http://www.cimi.org.br/
http://www.socioambiental.org/
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processo de preservação e recuperação ambiental do seu território, reconstruindo o 

seu mundo simbólico e religioso.9 

Kaxixó 

Os índios Kaxixó habitam os municípios de Martinho Campos e Pompéu, às margens 

do Rio Pará, ocupando uma pequena área de 35 hectares. A sua população é 

estimada em 74 pessoas, sendo que há um contingente populacional de 

aproximadamente 350 indígenas10 que não vivem aldeados, encontrando-se dispersos 

por essa região. Parte do grupo vive nas localidades conhecidas como Capão do 

Zezinho, Pindaíba e Fundinho. Há mais de 17 anos lutam pela demarcação de suas 

terras, como meio de garantir a sobrevivência e a rearticulação das famílias que hoje 

se encontram dispersas.11 

Pataxó 

O povo Pataxó é originário do sul da Bahia e, desde a década de 70, reside na 

Fazenda Guarani, município de Carmésia. Contam com uma população de 

aproximadamente 25612 indígenas, habitando uma reserva demarcada de 3.270 

hectares. Vivem do plantio de roças de subsistência e da venda do seu artesanato. 

Como os seus ancestrais, os Pataxó manifestam sua cultura através da pintura 

corporal, danças, músicas e outros costumes tradicionais. Trata-se de um povo que se 

orgulha do seu passado e faz da sua memória seu maior patrimônio13. 

Krenak 

A etnia indígena dos Krenak é pertencente à grande família Botocudo e vive no 

município de Resplendor, Vale do Rio Doce. A sua população é de 18614 indígenas, 

vivendo em uma área demarcada de 4.200 hectares, conquistada após anos de luta. 

Os Borum do Watu (índios do Rio Doce), como são conhecidos os Krenak, buscam, a 

partir da reconquista de parte de suas terras, continuarem o seu projeto de vida. Lutam 

pela manutenção de sua tradição cultural e suas maiores expressões tais como a 

língua, dança, pintura e religião15. 

Xukuru-Kariri 

Os Xukuru-Kariri pertencem ao tronco lingüístico macro-jê, sendo originários a partir 

da fusão de outros dois povos indígenas distintos, ocorrida ainda no século XVIII: os 

Xukuru, hoje mais presentes em Pernambuco, e os Kariri, em Alagoas. 

Atualmente, parte do povo vive no território de Minas Gerais, mais especificamente no 

município de Caldas, sul de Minas Gerais, em uma fazenda de 127 hectares, 

pertencente ao Governo Federal. A principal tarefa que hoje é atribuída ao povo 

                                                 
9
 Dados sobre o povo Maxakali foram obtidos no sítio www.cimi.org.br. 

10
 Dados fornecidos pela FUNAI referentes ao ano de 2002. 

11
 Dados sobre o povo Kaxixó foram obtidos no sítio www.cimi.org.br. 

12
 Dados fornecidos pela FUNAI referentes ao ano de 2002. 

13
 Dados sobre o povo Pataxó foram obtidos no sítio www.cimi.org.br. 

14
 Dados fornecidos pela FUNAI referentes ao ano de 2002. 

15
 Dados sobre o povo Krenak foram obtidos no sítio www.cimi.org.br. 

http://www.cimi.org.br/
http://www.cimi.org.br/
http://www.cimi.org.br/
http://www.cimi.org.br/
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Xukuru-Kariri é justamente adaptar-se a essa região, criando condições de 

sobrevivência ao grupo étnico que hoje é constituído por aproximadamente 6416 

indígenas. É baseado na força de sua tradição religiosa, formada por diversos rituais, 

que o povo dos Xukuru-Kariri mantém sua identidade étnica, costumes e tradições17. 

 

3.2 Organização das Populações Indígenas em Minas Gerais 

 
A organização indígena no Estado de Minas Gerais está marcada pela atuação de 

duas organizações não governamentais e pelo Conselho dos Povos Indígenas de 

Minas Gerais – COPIMG. 

O COPIMG, criado em 1996 e formado pelos povos indígenas, tem como objetivo a 

intermediação e articulação junto aos órgãos indigenistas (governamentais e não 

governamentais) de forma a incentivar a elaboração de projetos e ações relacionadas 

à causa indígena. O Conselho tem como função mais importante elencar, em suas 

assembléias, as principais reivindicações dos povos indígenas no Estado. 

O Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva – CEDEFES – é uma 

organização não-governamental, sem fins lucrativos, de caráter científico, cultural e 

comunitário, de âmbito estadual. Seu objetivo é promover a informação e formação 

cultural e pedagógica, documentar, arquivar, pesquisar e publicar temas do interesse 

do povo e dos movimentos sociais. A questão indígena foi se constituindo aos poucos 

na entidade, que hoje tem uma tradição de trabalho nesta área, sendo um importante 

centro de documentação voltado para o resgate, registro e preservação da história dos 

povos indígenas em Minas Gerais. 

O Conselho Indigenista Missionário – CIMI – é um organismo vinculado à 

Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros (CNBB), sendo representante do trabalho 

da Igreja Católica junto aos povos indígenas. Ele procura favorecer a articulação entre 

aldeias e povos, promovendo as grandes assembléias indígenas. 

Essas organizações são responsáveis pela promoção dos grandes espaços de 

discussão sobre as principais questões indígenas, sejam relativas à cultura ou à 

política indígena. Um desses grandes espaços é a Semana dos Povos Indígenas, 

realizada anualmente em Belo Horizonte, que reúne as principais lideranças indígenas 

do estado, onde acontece esporadicamente a Assembléia dos Povos Indígenas, 

promovida pelo COPIMG.  

Em 2007, outros espaços foram importantes para a consolidação e divulgação da 

cultura indígena: a Oficina de Realizadores Indígenas, promovida pelo forumdoc BH, 

em que se realizaram oficinas de vídeo que foram posteriormente promovidas nas 

aldeias indígenas no Estado. E, também, o Festivale, que envolveu os povos 

indígenas da região, com resgate histórico e cultural dos indígenas do Vale do 

Jequitinhonha. 

                                                 
16

 Dados fornecidos pela FUNAI referentes ao ano de 2002. 
17

 Dados sobre o povo Xukuru-Kariri foram obtidos no sítio www.cimi.org.br 

http://www.cimi.org.br/
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4 ESTRATÉGIA DE PARTICIPAÇÃO DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS EM 
MINAS GERAIS  

 

Dadas as mudanças verificadas na política indigenista brasileira, com o abandono de 

um viés assimilacionista e reconhecimento de direitos das sociedades indígenas, 

prescritos na Constituição Federal de 1988, percebe-se o aumento da demanda por 

políticas públicas específicas, capazes de atender às necessidades dessas 

populações. Nesse sentido, seria de se esperar a multiplicação e fortalecimento de 

vias de comunicação entre as diversas instâncias do Poder Público e as comunidades 

indígenas. 

Em Minas Gerais esse espaço de interlocução vem sendo sistematicamente 

construído e fortalecido desde meados da década de 1990, tendo sido marcado 

inicialmente por programas de implantação de escolas indígenas, que não apenas 

atendem à demanda por uma educação escolar específica, mas também instituem 

uma via de relacionamento entre Estado e comunidades indígenas18. De maneira 

semelhante, outras políticas públicas setoriais desenvolvidas pelo governo estadual 

possuem uma preocupação com as demandas e necessidades específicas das 

populações indígenas. 

Em linhas gerais, a estratégia de participação das comunidades indígenas no projeto 

ora proposto se constitui na continuidade dos esforços em curso, com destaque 

especial para as áreas de educação e saúde; bem como na elaboração de 

procedimentos específicos a serem observados nas ações a serem executadas no 

setor de transportes. Além disso, o Estado de Minas Gerais adotará como estratégia 

de promoção da participação das populações indígenas no processo decisório de 

políticas públicas que possam influir direta ou indiretamente em territórios 

demarcados, o fortalecimento de parcerias com as instituições governamentais e não 

governamentais que já desenvolvem programas, projetos ou ações com estas 

populações. Serão ainda privilegiadas instituições que contem com instâncias de 

participação das comunidades indígenas, de forma a auxiliar o Estado na busca pela 

redução da pobreza, geração de trabalho e renda, promoção de infra-estrutura 

adequada às etnias, assistência social, segurança aos direitos humanos e 

preservação cultural. 

Abaixo são apresentadas algumas considerações sobre políticas setoriais que 

atendem de maneira mais específica a demandas e necessidades das populações 

indígenas. 

 

                                                 
18

 Evaristo, Macaé Maria; Oliveira, Wilder Barbosa; Gomes, Ana Maria R.; Gerken, Carlos Henrique S. “A 
implantação das escolas indígenas em Minas Gerais: Percurso de Recíproco Conhecimento entre índios 
e não índios” in: Anais do 7º Encontro de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, setembro 2004. 
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4.1 Educação Indígena em Minas Gerais 

 
A Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais desenvolve, desde 1995, o 

Programa de Implantação de Escolas Indígenas de Minas Gerais, em parceria com 

os povos indígenas, através de um modelo participativo. O programa conta com a 

colaboração e apoio do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais e da 

Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena – Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação. 

Nos dois últimos anos, este programa criou e colocou em funcionamento 10 escolas 

estaduais indígenas específicas, diferenciadas e comunitárias que funcionam em 57 

unidades escolares. A adaptação das unidades escolares é feita em salas de aula 

dentro de escolas estaduais ou em estabelecimento da própria comunidade indígena, 

favorecendo o menor deslocamento dos índios. São atendidas sete das oito tribos 

indígenas existentes: Krenak, Maxakali, Pataxó, Xakriabá, Kaxixó, Xukuru-kariri e 

Pankararu. No caso da etnia Aranã, que é formada por um pequeno contingente de 

habitantes que vivem, em sua maioria, na cidade de Araçuaí, o atendimento é feito 

pela rede pública de ensino da cidade, uma vez que ainda não demandam escola 

específica e diferenciada. 

Firma-se ainda o compromisso que, da mesma forma que as demais escolas do 

Estado, aquelas indígenas também serão beneficiadas com a implantação de 

computadores, equipamentos de informática e acesso à internet nas escolas, até o 

final do ano de 2011. 

Em 2007 estas escolas alcançaram o excelente número de 3.13219 alunos 

matriculados, abrangendo desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Existem 249 

professores indígenas, além de auxiliares de serviços gerais da educação básica, 

assistentes técnicos de educação básica, diretores e vice-diretores. Os docentes são 

indígenas da própria etnia, que concluíram ou ainda freqüentam o Curso Normal 

Indígena em Nível Médio, também desenvolvido pela Secretaria de Estado da 

Educação de Minas Gerais. 

                                                 
19

 Com base em dados preliminares do censo Escolar 2007. Fonte: SEE-MG/SI/SIE/DINE. 
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EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM TERRITÓRIOS INDÍGENAS 1997 - 2007

XUCURU-

KARIRI

TOTAL

15 + 6 

EJA²

XACRIABÁ

MAXAKALI

CAXIXÓ

PANKARARU/

PATAXÓ

2006 2007

KRENAK

PATAXÓ

2002 2003 2004 2005

2.907 3.078 3.149

TERRITÓRIO 

INDÍGENA
1997 1998 1999 2000 2001

2.085 2.286 2.613 2.6231.724 1.775 1.993 1.903

18 25 12 11

- 8 9

- - - - - - -

31 24

- - - - - - - -

- - - 16- - - -

448 457 472 525

2.280 2.383 2.434

295 321 415 307¹ 375¹ 313¹ 467

1.628 1.845 2.027 2.0301.363 1.364 1.460 1.484

87 91 138 119

23 41 30

36 64 83 78 57 95 90

25 33 29 2430 26 35 34

 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais 
Notas específicas: ¹ Anos nos quais verificou-se conflitos internos nos territórios dos Maxakalis; 

 ² Educação de Jovens e Adultos 
Observação 1: existem alunos indígenas que, por opção por não haver a demanda suficiente para a 

criação de turma no nível de ensino ao qual foi promovido, não estudam nas escolas 
específicas indígenas. 

Observação 2: Dados preliminares do censo Escolar 2007 indicam que o total de alunos matriculados no ano de 

2007 é de 3.132. 

 

O Curso Normal Indígena em Nível Médio tem sua proposta curricular aprovada pelo 

Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, com duração de quatro anos e 

estruturado em oito módulos de etapas intensivas, com 192 horas/aula cada, sendo 

que todas as etnias mineiras realizam a capacitação de forma conjunta. Já se 

formaram 66 indígenas em 1999, mais 71 em 2004, e outros 82 se formam no ano de 

2008, totalizando 217 professores indígenas formados. Tal curso se volta a fornecer 

uma preparação especial aos docentes indígenas, de forma a adequar as diretrizes 

gerais de ensino às peculiaridades de cada tribo, propiciando um melhor ensino. 

O processo de avaliação do Curso se desenvolve a partir de três vertentes: (1) 

avaliação processual, mediante fichas de auto-avaliação construídas coletivamente e 

preenchidas tanto por alunos e formadores; (2) avaliação feita pela comunidade e 

conduzida pela coordenação de etnia, formadores e técnicos da Secretaria de Estado 

de Educação, por meio de reuniões; (3) avaliação por um Conselho de Formadores, 

baseada em um Memorial e em Trabalho Final. 

Outra avanço a partir da criação do programa foi a instituição dos professores de 

língua e de cultura. Que são elementos diferenciados em cada escola e que 

acontecem, em cada área, de uma maneira específica. Cada comunidade indica 

pessoas reconhecidas como portadores privilegiados das tradições e conhecimentos 

da língua e da cultura de cada povo e estes indicados de notório saber, são 

designados pela Secretaria de Estado de Educação para o desenvolvimento desse 

trabalho nas escolas indígenas.  

Foi criada ainda a Coordenação de Etnia Indígena, composta de professores 

indígenas indicados por cada escola e por sua comunidade, para representá-los em 
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reuniões periódicas na Secretaria de Estado de Educação. Nestas reuniões são 

tratados temas administrativos e pedagógicos específicos, sugeridos de comum 

acordo, conforme o desenvolvimento das ações propostas. Ao mesmo tempo, são 

efetuadas visitas mensais de técnicos da secretaria às escolas indígenas para 

assessoramento administrativo, financeiro e pedagógico, além da realização de 

reuniões periódicas que contam com a participação das respectivas comunidades.  

Outras ações são desenvolvidas pela secretaria em convênio com a Universidade 

Federal de Minas Gerais, com a Fundação Nacional do Índio – FUNAI – e o Instituto 

Estadual de Florestas – IEF. Dentre elas: seminários de Educação Escolar Indígena; 

seminários de Formação de Formadores; fornecimento de material didático específico; 

e edição de livros e cartilhas nas línguas das diversas etnias. A SEE ainda constrói 

prédios escolares nos territórios indígenas com projetos arquitetônicos específicos 

desenvolvidos pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico em parceria 

com as comunidades e formação continuada dos professores indígenas. 

O trabalho específico por etnia no curso de formação tem demonstrado resultados 

positivos imediatos no rendimento acadêmico, na racionalidade de organização dos 

módulos, na afirmação étnica e na valorização pessoal. Uma das principais propostas 

é a de constituir um espaço de diálogo intercultural, viabilizando aos diferentes povos 

indígenas de Minas Gerais ampliarem seu conhecimento e estreitarem os canais de 

diálogo através do intercâmbio das suas diferentes práticas educativas, sejam elas 

desenvolvidas no âmbito das escolas ou não. 

Além dessas ações, é de grande relevância o programa de Desenvolvimento do 

Ensino Superior na Universidade Estadual de Minas Gerais – UEMG – e na 

Universidade Estadual de Montes Claro – Unimontes – que prevê, nos termos da 

Lei 15.259/2004, o sistema de reserva de vagas em cursos de graduação e em cursos 

técnico para certos grupos de candidatos, dentre os quais os indígenas. Para o 

período de 2008-2011 são previstos recursos para beneficiar 415 alunos por ano 

nesse sistema. 

Finalmente, é importante ressaltar que a educação indígena configura, ainda, um 

caminho novo e pouco trilhado. Os principais objetivos das políticas públicas 

específicas voltadas para os indígenas no Estado de Minas Gerais na área de 

educação são a universalização da educação aos povos indígenas do Estado, com o 

foco no incremento da qualidade, específica, diferenciada, pluricultural, bilingüe e 

comunitária, consolidando, assim, escolas indígenas autônomas, organizadas e 

gerenciadas pelos próprios índios. 

 

4.2 Saúde Indígena em Minas Gerais 

 

Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado da Saúde – SES – criou em 2000 a 

Coordenadoria Estadual de Saúde Indígena, responsável por apoiar diretamente a 

saúde das etnias indígenas do Estado, em conformidade com a política de saúde 

indígena. 
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A principal atividade dessa política é o gerenciamento para operação do subsistema 

SUS (Sistema Único de Saúde) Indígena, em parceria e articulação com as gerências 

regionais de saúde (GRS), com os órgãos responsáveis pelos indígenas (FUNAI e 

FUNASA) e com os municípios nos quais se localizam reservas indígenas, tendo em 

vista garantir a estruturação do Sistema de Atendimento da Atenção Básica da Saúde 

às populações indígenas de Minas Gerais. Além disso, a coordenadoria promove 

palestras e eventos de sensibilização, apóia a capacitação de profissionais dentro da 

visão diferenciada específica para atuação em aldeias indígenas e avalia 

constantemente o processo das atividades em saúde nas diversas etnias. 

Os serviços são ofertados através de articulação estratégica intra e inter-institucionais 

para a estruturação do subsistema SUS Indígena no Estado, preservando o caráter 

interdisciplinar e participativo, envolvendo os atores responsáveis pela estruturação do 

atendimento e os beneficiários. 

A Política Estadual de Saúde Indígena, em vigor desde 2005, estabelecida em 

consonância com os preceitos instituídos pelo Governo Federal, visa à aplicação de 

recursos de investimento e ao custeio das ações das equipes de saúde, a fim de 

estabelecer estratégias de melhoria e efetivação dos programas de saúde pública nas 

aldeias, cujos recursos são oriundos do Fundo Estadual de Saúde. Entre novembro de 

2005 e novembro de 2006, foram destinados R$ 321.423,60 em recursos para a 

atenção básica e aquisição de material e equipamento para as equipes de saúde 

indígena. Tais recursos atendem a vários municípios, envolvendo todas as etnias 

indígenas que habitam o Estado de Minas Gerais. No ano de 2007, foram repassados 

material de informática e de escritório para todos os dez municípios de jurisdição 

indígena. Tendo sido, ainda, instituído pela resolução nº. 689, de 10 de junho de 2005, 

um auxílio financeiro mensal para custeio das ações das equipes de saúde indígena e 

um auxílio financeiro para aquisição dos Kits I e II da Atenção Básica - Viva Vida20, 

bem como cesta de medicamentos básicos de acordo com a realidade indígena. 

As equipes de saúde indígena (Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena – EMSI) são 

integradas por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, 

odontólogo, auxiliar de consultório dentário, Agente Indígena de Saúde (AIS) e Agente 

Indígena de Saneamento (AISAN). Hoje já são constituídas 12 equipes, com 96 AIS e 

42 AISAN, o que representa cerca de 50% do total de equipes de saúde da família e 

de agentes indígenas de saúde (AIS) nos municípios de jurisdição indígena.  

Alem disso, desde o ano 2000, Minas Gerais tem investido no desenvolvimento de 

projetos específicos que atendam às necessidades dos indígenas na área de saúde. 

Entre 2001 e 2002, foi realizado um Diagnóstico Situacional de Saúde Indígena, no 

intuito de subsidiar o planejamento para a área, com pesquisa epidemiológica 

(quantitativa) aprovado pelo Conselho Distrital Saúde Indígena MG/ES e pelo 

Conselho Nacional Ética em Pesquisa/CONEP. 

Entre 2002 e 2003, merece destaque o início do projeto de Eletrificação das Áreas 

Indígenas, realizado em parceria com a Companhia Energética de Minas Gerais 

                                                 
20

 Os Kits de Atenção Básica - Viva Vida possuem a seguinte composição: KIT I - Aparelho de Pressão 
Adulto, Infantil, Estetoscópio Adulto, Estetoscópio Infantil, Otoscópio, Régua Antropométrica, Balança 
Cegonha, Câmaras de Inalação, Fita Métrica de 1,50 m, Estetoscópio de Pinard; KIT II - Detector Fetal de 
Mesa,  Balança Adulto 150 Kg, além de Balança Infantil. 
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(CEMIG), com vistas a garantir eletricidade para manutenção das Unidades de Saúde 

que atendem as etnias. No mesmo período, também, foi realizado o projeto Água 

Limpa, que envolveu parcerias para a promoção de ambientes saudáveis, redução do 

índice de parasitoses e de doenças diarréicas. 

Logo em seguida, entre 2003 e 2004, foi realizado o projeto Sorriso no 

Campo/Aldeia, sendo promovida a atenção à saúde bucal dos indígenas, com ações 

de prevenção, tratamento e reabilitação de forma individual e coletiva. 

Desde 2004, têm sido, também, implementadas estratégias para fortalecimento das 

ações de saúde mental, com o objetivo de reduzir o uso abusivo de álcool, uma das 

principais patologias encontrada em meio aos povos indígenas, além de diminuir os 

índices de depressão e suicídio. 

Entre 2006 e 2007, o projeto Motos Xakriabá instituiu um sistema de transporte para 

os agentes de saúde indígena, contribuindo sobremaneira para a melhoria na atenção 

e promoção da saúde entre os Pólos Base de Saúde Indígena, sobretudo promovendo 

maior celeridade no acesso às ações de saúde e economia de gastos, sendo que já 

foram adquiridas 10 motocicletas.  

Atualmente os projetos desenvolvidos objetivam, principalmente, captar a 

especificidade da cultura de medicamentos indígenas. O primeiro deles, denominado 

Cesta de Medicamentos, envolve a aquisição e distribuição de medicamentos 

específicos com a realidade indígena para pronto atendimento nas aldeias. Além 

disso, há um projeto no qual se pretende dotar cada uma das oito comunidades 

indígenas de Unidades de Saúde amplamente equipadas com material e 

equipamentos permanentes necessários. Os projetos Resgate e Documentação da 

Medicina Tradicional Indígena e Uso das Plantas Medicinais têm como objetivo 

coletar e processar dados sobre a produção tradicional e artesanal de medicamentos 

em todas as etnias residentes em Minas Gerais, contando com investimentos da 

ordem de R$150.000,00 no ano de 2007, além de previsões para seu fortalecimento 

progressivo até o ano de 2011. 

Por fim, o projeto de Reorientação da Assistência Farmacêutica Indígena objetiva  

além da disponibilização de medicamentos básicos, reorientar prescritores de 

medicamentos que trabalham diretamente na atenção à saúde indígena, com o intuito 

de garantir o seu uso racional e o acesso dos povos indígenas aos medicamentos de 

que fazem uso, suprindo quaisquer deficiências encontradas na cobertura da 

assistência farmacêutica às comunidades indígenas. 

Além dos projetos acima mencionados, a Coordenadoria de Saúde Indígena realizou 

entre 2006 e 2007 diversos eventos que chegaram a envolver aproximadamente 1.000 

indígenas e não indígenas integrantes das EMSI, bem como membros das 

comunidades nas aldeias, nos quais se buscou conscientizar as etnias e disseminar o 

programa de saúde indígena promovido pelo Estado de Minas Gerais. Os eventos 

distribuem-se entre eventos gerais, voltados para mais de uma etnia, e outros voltados 

para uma etnia específica. 

Ressalta-se ainda uma parceria da Coordenação Regional da FUNASA-MG com a 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP – e a Universidade de Governador 
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Valadares – Univale – que permitiu, em 2007, a realização de exames parasitológicos, 

inquéritos de saneamento e segurança alimentar, com ênfase na desnutrição ou 

obesidade, para mais de 390 índios. A previsão para 2008 é de que este atendimento 

possa se estender para quase 7 mil índios no Estado. As ações vão nortear parte das 

estratégias de saúde indígena em Minas Gerais, minimizando os problemas 

ocasionados por desnutrição ou parasitas ocasionais nas comunidades indígenas. 

 

4.3 Transporte Rodoviário e Terras Indígenas em Minas Gerais 

 

O Governo de Minas Gerais lançou, em março de 2004, um grande programa de 

investimento em obras rodoviárias no Estado, batizado de “Caminhos do 

Desenvolvimento”. Suas ações englobam três programas simultâneos que visam 

promover a pavimentação dos acessos a 224 municípios mineiros, complementar a 

rede em área de expansão econômica, além de recuperar as rodovias estaduais 

pavimentadas em todas as regiões do Estado.  

Estes investimentos buscam a redução dos custos de transporte, proporcionando o 

barateamento de produtos para a população, a diminuição do número de acidentes, o 

desenvolvimento regional, o desenvolvimento do turismo e o acesso mais fácil da 

população aos equipamentos de saúde e educação de centros mais desenvolvidos. 

Tudo isto aliado à geração de empregos, diretos e indiretos, decorrentes da própria 

obra. 

O Programa Rodoviário de Minas Gerais – PRMG – foi formulado pela Secretaria de 

Estado de Transporte e Obras Públicas – SETOP – e pelo Departamento de Estradas 

de Rodagem de Minas Gerais - DER/MG, levando em conta as políticas e prioridades 

do Governo para o setor, expressas nas diretrizes e projetos estratégicos do PMDI, 

PPAG 2004/2007 e levando em conta as iniciativas que deverão ser empreendidas 

pelo Governo de Minas no horizonte de 2008/2011. 

Os dois projetos estruturadores, constantes do plano, para a área de transportes são o 

PRO-ACESSO e o PRO-MG. O primeiro tem como objetivo aumentar a acessibilidade 

da população de 224 municípios de pequeno porte aos mercados e serviços sociais 

básicos, por meio de obras de melhoria e pavimentação dos acessos rodoviários à 

malha pavimentada do estado, ou seja, a melhoria da acessibilidade de municípios 

sem ligações pavimentadas. 

O PRO-MG apresenta como meta a recuperação funcional da malha rodoviária 

pavimentada sob responsabilidade do DER/MG, ou seja, a melhoria das condições 

funcionais das rodovias focando a pista de rolamento e a faixa de domínio com uma 

intervenção inicial (recuperação do revestimento e possíveis intervenções estruturais 

pontuais) para alcance do índice de desempenho e posterior manutenção do mesmo. 

O contexto estratégico de proposição do PRMG é de suprir as deficiências da infra-

estrutura rodoviária, em função das atuais condições do transporte rodoviário no 

território mineiro, das competências do Governo Estadual, dos seus vínculos com o 

Governo Federal e das demais políticas públicas. Demonstrando responsabilidade 
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social e coerência nas ações, próprio de quem busca o desenvolvimento realmente 

sustentável, duradouro e eficaz, o Governo de Minas balizou a viabilização do PRMG, 

além de outros procedimentos, através da Avaliação Ambiental Estratégica - AAE, a 

partir da qual foram identificados os principais efeitos territoriais e ambientais 

decorrentes da implantação de seus subprogramas, servindo os resultados do 

presente estudo, de base para a tomada de decisão, conformando e justificando os 

processos de formulação de políticas e planos integrados e ambientalmente 

sustentáveis. 

A política de transportes de Minas Gerais está baseada nos seguintes princípios, no 

que toca à questão indígena: 

 respeitar os direitos humanos, não impondo-lhes condições de negociações que 

impeçam os indígenas de manterem ou de recomporem a sua vida; 

 não pressionar a população visando atender ao cronograma da obra, caso haja 

atraso no cronograma; 

 formular estudo de traçado alternativo que preserve a integridade física de áreas 

indígenas, para os casos em que terras indígenas sejam atravessadas por uma 

rodovia ou que se situe no seu entorno (entendida como um afastamento de até 

10 km).. Ressaltando-se que o DER somente poderá recuperar uma rodovia no 

interior dessas terras mediante uma avaliação positiva ou de uma solicitação 

desses povos e com a anuência da FUNAI/INCRA e do Ministério Público 

Federal. 

O DER, na implementação do Programa Rodoviário, obedece às diretrizes normativas 

da legislação brasileira no trato de questões que envolvem povos indígenas afetados 

pela implantação e operação de empreendimentos rodoviários no âmbito do PRO–

ACESSO e PRO–MG. Ademais, cabe ressaltar que todas as obras rodoviárias 

selecionadas para inclusão no Programa de Parceria para o Desenvolvimento de 

Minas Gerais II estão situadas fora do âmbito de influência direta, ou seja, não estão 

localizados dentro de terras indígenas e/ou territórios de povos tradicionais existentes 

no Estado de Minas Gerais, além de não causar significativo impacto ambiental de 

âmbito nacional ou regional. 

Todavia, antecipando-se a qualquer tipo de problema, foi elaborado documento 

visando estabelecer o método e a rotina executiva a serem adotados tanto nos 

projetos, estudos e obras rodoviárias que estejam situados no interior e/ou na área de 

influência direta de terras indígenas e de populações tradicionais. Foi estabelecido, 

ainda, o roteiro a ser seguido, e a participação dos diversos segmentos envolvidos na 

questão.  (vide ANEXO 1) 

Assim, a efetiva participação assegura o direito aos povos indígenas e tradicionais de 
colocarem os seus anseios e reivindicações, que serão atendidos, no que for 
pertinente, conforme as competências e atribuições legais da FUNAI, do DER, demais 
órgãos competentes e normas vigentes, e os detalhamentos desta política. Nesse 
sentido, haverá o compromisso do Governo do Estado em se empenhar para firmar 
convênio com os municípios para melhoria e manutenção das estradas de acesso às 
aldeias, ainda que estas não sejam contempladas pelos programas 
supramencionados. 
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4.4 Demais Ações Direcionadas aos Povos Indígenas no Estado de Minas 
Gerais 

 

Em acréscimo aos projetos específicos das áreas de Educação, Saúde e Transporte, 

desenvolvidos pelas respectivas secretarias de Estado, outras ações voltadas às 

populações indígenas vêm sendo desenvolvidas em Minas Gerais, principalmente no 

tocante à redução da pobreza nas áreas das reservas indígenas e à qualificação 

profissional das etnias. 

O Projeto de Combate à Pobreza Rural – PCPR/MG – vem sendo implantado desde 

o ano de 2006, no município de São João das Missões, beneficiando especificamente 

o povo Xakriabá, maior etnia presente no Estado em número de indígenas, 

abrangendo 05 aldeias e/ou comunidades, quais sejam: Aldeia Brejo do Mata Fome, 

Aldeia Riacho dos Buritis, Aldeia Sumaré/Peruaçu, Bebedouro e Aldeia Barreiro Preto. 

Estas aldeias, no ano de 2007, foram contempladas com investimentos que 

ultrapassam R$ 500.000,00, através da implantação de pequenos empreendimentos 

voltados à subsistência de seus habitantes, tais como Unidades de Beneficiamento de 

Frutas, Fabriquetas de Farinha, Rapadura e Derivados do Leite, além da implantação 

de mecanização agrícola. O número de famílias beneficiadas atinge 525 desde o início 

do projeto. 

MUNICÍPIO ETNIA ALDEIA/COMUNIDADE
EMPREENDIMENTO 

IMPLANTADO

NÚMERO DE 

FAMÍLIAS INDÍGENAS 

BENEFICIADAS

INVESTIMENTO 

TOTAL (R$)

São João das 

Missões
Xacriabá Aldeia Brejo do Mata Fome Fabriqueta de Farinha 42 55.545,80

São João das 

Missões
Xacriabá Aldeia Riacho dos Buritis

Unidade de 

Beneficiamento de Frutas
90 99.414,40

São João das 

Missões
Xacriabá Aldeia Sumaré/Peruaçu Fabriqueta de Farinha 69 47.662,33

São João das 

Missões
Xacriabá Bebedouro Fabriqueta de Rapadura 63 99.165,00

São João das 

Missões
Xacriabá Bebedouro

Fabriqueta de Derivados 

do Leite
140 99.643,98

São João das 

Missões
Xacriabá Aldeia Barreiro Preto Mecanização Agrícola 121 99.980,00

525 501.411,51

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL - PCPR/MG EM ALDEIAS/COMUNIDADES INDÍGENAS 

2006 - 2007

TOTAL  

Fonte: Projeto Combate à Pobreza Rural – PCPR/MG 

 

O programa Minas Sem Fome, sob responsabilidade da Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER/MG, também 

atende às comunidades indígenas com o objetivo de conferir soberania alimentar aos 
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povos indígenas. O programa, no ano de 2007, atendeu três das etnias existentes no 

Estado (Krenak, Pataxó e Xakriabá), tendo em vista a identificação de suas maiores 

necessidades, para melhor auxiliá-las. Tal programa promove a capacitação do 

público beneficiário nas comunidades e distribuiu, em 2007, 16 kits de mudas pró-

pomar, 40 kg de arroz, 120 kg de feijão, 1 tonelada de milho e 20 kg de sorgo. 

Nas ações de manejo e gestão ambiental, o Projeto de Educação Ambiental 
Itinerante, também executado pela EMATER/MG, vem sendo desenvolvido junto à 
Comunidade Xakriabá, em São João das Missões. A EMATER/MG é ainda parceira na 
execução de outros projetos, como no caso do Projeto de Recuperação Ambiental 
da Reserva Indígena Pataxó, em Carmésia, sob a gestão do Instituto Estadual de 
Florestas, com recursos do Ministério do Meio Ambiente. Ademais, dando 
continuidade às ações da EMATER/MG junto aos indígenas, o Governo irá se 
empenhar em criar outros convênios entre a EMATER e FUNAI para viabilizar suporte 
técnico (extensão rural) e distribuição de insumos agrícolas às comunidades 
indígenas. 

O projeto estruturador de Rede de formação profissional orientada pelo mercado, 

da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, também prevê, para o período 

de 2008-2011, a implantação de novas unidades do CVT (Centro Vocacional de 

Tecnologia), tendo como finalidade criar e manter esses locais de referência, inclusive 

nas áreas indígenas, para inclusão de tais comunidades. O CVT visa o treinamento à 

distância, capacitação profissionalizante de acordo com a vocação local, inclusão 

digital dos cidadãos, dotando-os de equipamentos e recursos específicos para a 

utilização de pessoas com necessidades especiais, bem como a hospedagem de 

incubadoras de empresas de inovação tecnológica. Para o ano de 2008, está prevista 

a inauguração da unidade de Araçuaí, cidade que atende a pelo menos duas etnias 

indígenas: Aranãs e Pankararus.  

No tocante à qualificação profissional, geração de trabalho e renda, a Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE), tem desenvolvido ações específicas 

junto à etnia Maxakali, cuja premissa fundamental é promover a ocupação dos índios, 

valorizar sua cultura e seu trabalho, buscando, em primeiro lugar, resgatar os saberes 

indígenas e incentivar a realização de atividades que possam representar fonte de 

renda. Nesse sentido, em visitas realizadas às aldeias pela equipe da Subsecretaria 

de Trabalho, Emprego e Renda, da SEDESE, identificou-se algumas possibilidades de 

atuação do projeto. 

A reserva dos Maxakalis nas aldeias de Pradinho e Água Boa é coberta por vegetação 

de pastagens e sem muitas árvores. Parte das famílias cultiva pequenas hortas e 

alimentos, como a mandioca. Em outros momentos, houve a tentativa de comercializar 

os produtos plantados pelos índios, mas não se obteve muito êxito. Por meio do 

projeto, as aldeias recebem gado para o desenvolvimento da pecuária, visando a 

segurança alimentar. O leite retirado é divido e serve de fonte de alimentação para as 

famílias. Há também a expectativa de instalação de 02 tanques para piscicultura. 

Grande parte dos índios é hábil na produção de artesanato com sementes, penas, 

bambu, cerâmica, madeira e palha. Criam objetos decorativos e bijuterias, como 

bolsas, brincos, colares, arco e flecha, vendidos às comunidades vizinhas. Tais 

produtos são confeccionados espontaneamente. Ainda que os Maxakalis tenham 
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dificuldades na comercialização de sua produção, que não é sistemática, e também no 

acesso ao material de insumo, como sementes, resta clara a disposição dos índios 

para o desenvolvimento do artesanato indígena, resgatando as tradições e técnicas 

tão bem trabalhadas por eles, como uma forma de afirmação da identidade e dos 

costumes das tribos, sendo relevante destacar o grande interesse e necessidade 

dessas atividades nas comunidades para a geração de renda e sustentabilidade. Além 

do incentivo da Secretaria de Desenvolvimento Social nas ações de artesanato, a 

EMATER/MG atua na mobilização e participação de artesãos indígenas em 

exposições e feiras, como a Feira Estadual da Agricultura Familiar, mediando a 

abertura de espaços e o acesso das comunidades indígenas à comercialização de 

seus produtos. 

Outro projeto que irá beneficiar diretamente a população indígena consiste no projeto 

estruturador Universalização da Energia Elétrica, que até o ano de 2011, irá prover 

ligação elétrica a 100% dos domicílios rurais, abrangendo também centros 

comunitários de produção e escolas desse voltados às comunidades indígenas. 

Visando ainda fortalecer a preservação da natureza, maior patrimônio dos povos 

indígenas, de forma a combater, por exemplo, queimadas próximas às áreas das 

aldeias e degradação dos cursos d’ água, o Governo se compromete a se empenhar a 

fim de firmar um convênio entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF), o Corpo de 

Bombeiros, EMATER/MG e Municípios, com apoio da FUNAI, cuja finalidade será de 

garantir o treinamento da comunidade indígena e a formação de uma brigada anti-

incêndio com as próprias etnias. Quanto às nascentes e os cursos de água, tem-se 

estreitamento das negociações entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável e a FUNAI para que possam atingir um acordo 

satisfatório em relação à questão. 

Além dos projetos acima destacados, o Governo têm empreendido ações específicas 

voltadas ao desenvolvimento de projetos arquitetônico e estrutural para a construção 

de novas habitações destinadas aos povos indígenas, sempre com a participação de 

representantes de indígenas. 
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ANEXO I 

 

Diretrizes Básicas e Procedimentos a Serem Adotados Pelo DER-MG Durante a 
Implementação de Empreendimentos Rodoviários 

 
 

1. Procedimentos 

Conforme o Artigo 231 da Constituição Federal de 1998 e a Lei n ° 6.001/73, as Terras 

Indígenas são áreas que necessitam de proteção especial e diferenciada. 

Adicionalmente, conforme artigo 9º do Decreto n° 1.141 de maio de 1994, as ações 

voltadas à proteção ambiental das terras indígenas e seu entorno têm como objetivo 

garantir a manutenção do equilíbrio necessário à sobrevivência física e cultural das 

comunidades indígenas. Neste sentido, e de acordo com o principio da precaução, os 

procedimentos aqui propostos visam atender a lei vigente. 

 

a) Identificação de comunidades indígenas na área de influência das 
atividades do Programa 

O passo inicial é identificar a presença de comunidades indígenas na área de 

influência de cada empreendimento rodoviário. Para isto, o DER já realizou esta 

atividade no âmbito da Avaliação Ambiental do Programa de Investimento mediante a 

identificação da presença e projetando a distância real entre o traçado da rodovia e as 

divisas da terra indígena/tradicional mais próxima, considerando os 10 km 

preconizados pela legislação mencionada anteriormente. (ver mapas anexos). A partir 

desta análise, verificou-se que o PROACESSO abrange dois trechos que influenciam 

indireta ou diretamente terras indígenas. Caso estes venham a ser submetidos para 

financiamento do Programa de Parceria para o Desenvolvimento de Minas Gerais II 

eles deverão seguir os procedimentos estipulados neste Marco de Povos Indígenas. 

Na planilha apresentada a seguir estão relacionados os trechos mais próximos às 

terras indígenas em Minas Gerais. 

 

It
e
m

 

 Diretriz Viária 
Interferência 
trecho (raio 
de 10 km) 

Observação 
Extensão 

Pav. 
(Km) 

1 Miravânia - Cônego Marinho ID Margeia a unidade 68.0 

2 Santa Helena Minas - Machacalis II Aproximadamente 9 km 22.0 

 

ID 
 INTERFERÊNCIA 
DIRETA 

II INTERFERÊNCIA INDIRETA 
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Terras Indígenas 

A localização das Terras Indígenas em Minas Gerais reconhecidas oficialmente pela 

FUNAI está relacionada no quadro e no mapa apresentados a seguir . 

 

TIPO NOME ÁREA CIDADE 

AI Xakriabá 46800,000 Itacarambi / São João das Missões 

AI Krenac 4039,824 Resplendor 

AI Guarani 3269,713 
Carmésia (Dores de Guanhães / Senhora do 
Porto) 

AI Maxakalis 5307,365 Bertópolis e Santa Helena de Minas 

AI Luiza do Valle  Rio Pardo de Minas 

AI 
Xakriabá 
Rancharia  Itacarambi, São João das Missões 
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b) Elaboração de avaliação social e comunicação com os povos afetados 

Caso seja identificada a influência de um empreendimento rodoviário em comunidades 

indígenas, um Plano de Atendimento deverá ser preparado, em consonância com o 

padrão FUNAI e a política aqui estabelecida. Além disso, quando for identificada a 

existência de terras indígenas na área de influência direta da rodovia, deverá ser 

acrescido ao Termo de Referência do estudo de impacto ambiental um capítulo 

específico (avaliação social) visando caracterizar e avaliar os possíveis impactos 

nessas comunidades. Finalmente, quando o traçado da rodovia se afastar menos de 

10 km dos limites da terra indígena/tradicional, a FUNAI deverá ser comunicada e o 

estudo ambiental/social deverá ser a ela enviado. As medidas preventivas, mitigadoras 

e compensatórias deverão ser realizadas em conformidade com os estudos 

ambientais/sociais, sendo previamente discutidas e acordadas entre as partes. 

A avaliação social deverá ser baseada em informações sobre as características 

demográficas, sociais, culturais e políticas das comunidades indígenas, os territórios 

que ocupam e os recursos naturais dos quais dependem, incluindo ainda a 

caracterização da cultura e costumes locais para facilitar o entendimento entre as 

partes e o processo de consulta. 

A equipe dos estudos ambientais/avaliação social deverá contar com um antropólogo, 

preferencialmente com conhecimentos prévios sobre o povo atingido. Os estudos 

deverão avaliar, entre outros aspectos: (i) se um empreendimento rodoviário irá 

romper ou prejudicar qualquer prática cultural tradicional às áreas consideradas 

sagradas ou de importância ao estilo de vida ou de subsistência do grupo envolvido; e 

(ii) se um segmento rodoviário poderá potencialmente expor um grupo a riscos de 

saúde, economia e outros riscos considerados de significância pela própria população 

indígena/tradicional ou pela FUNAI, tais como a invasão de posseiros, garimpeiros, 

madeireiros ou caminhoneiros. 

Durante o processo de elaboração dos estudos ambientais/avaliação social, as 

comunidades afetadas serão informadas do propósito destes estudos e do processo 

de consulta que se realizará para discutir os resultados e para identificar 

conjuntamente as medidas de mitigação de possíveis impactos negativos. Quando 

possível, a participação das comunidades deverá ir além da participação em reuniões 

públicas. 

Conforme a política aqui estabelecida, a discussão com as comunidades afetadas, 

através de suas lideranças e também diretamente, deverá ser constante e freqüente, 

permeando todo o projeto, em todas as suas fases. As ações de comunicação deverão 

buscar abranger a maior gama de representações locais, visando otimizar o processo 

de inclusão e participação social. 

Um canal de comunicação entre as partes, que prime por um claro entendimento e 

permita o registro de queixas e demandas, deverá ser previsto. O registro das 

informações deverá ser feito de forma clara, atentando-se para as diferenças culturais 
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e religiosas. Cabe ressaltar que a validade das informações geradas nos processos de 

comunicação é de, no máximo, 2 (dois) anos a partir da data de coleta, devendo os 

dados serem atualizados após este prazo.  

A comunicação entre as partes poderá ser feita por meio de: reuniões, palestras, 

entrevistas, questionários (quando houver comunidade alfabetizada) e outros 

instrumentos que permitam uma melhor comunicação, incluídos aqui  os 

procedimentos descritos no Manual de Consulta Pública, quando assim se achar 

pertinente. Conforme estabelecido acima, a comunicação entre as partes deverá 

permear as diversas fases do projeto, contudo, a fase considerada mais crítica e 

sensível é a “apresentação do projeto”. Os seguintes procedimentos deverão, 

portanto, ser adotados pelo DER/MG nesta fase: 

 Apresentação do Projeto – Promoção de reuniões com as comunidades visando 

informá-las do projeto/plano, de sua importância, de seus benefícios e da 

ocorrência de possíveis impactos negativos ou positivos, em qualquer das suas 

fases, e também informação aos presentes da mudança de tratamento que as 

comunidades afetadas passaram a receber após a Constituição Brasileira de 1988, 

e com a instituição desta política. Estas reuniões iniciais são importantes não só 

para esclarecer a população, mas, sobretudo, para tranqüilizá-la. A presença do 

antropólogo responsável pelo estudo ambiental é imprescindível. 

Esta etapa forma o núcleo central de um plano de relacionamento com povos 

indígenas, no qual a participação comunitária e o respeito à cultura são essenciais 

para atenuar conflitos, facilitar e flexibilizar a viabilidade do projeto. 

 

 

c) Consulta sobre as medidas preventivas, mitigatórias e compensatórias 

As medidas identificadas para acentuar os impactos positivos, prevenir, mitigar e 

compensar os impactos negativos serão discutidas e acordadas com as comunidades. 

Para isto serão realizadas reuniões específicas de acordo com os usos e costumes 

destas comunidades. Tomar-se-ão notas dos acordos alcançados e, se for necessário, 

utilizar-se-ão tradutores. 

Estas reuniões serão realizadas, no mínimo, com a presença de: representantes da(s) 

comunidade(s) indígena(s) e tradicional(is) afetada(s), o antropólogo da equipe 

ambiental, representantes da FUNAI, do Ministério Público Federal (quando 

necessário) e do SISEMA/FEAM. 

Os representantes das comunidades indígenas serão indicados pela própria 

comunidade de forma a identificar líderes e possibilitar a participação de mulheres e 

de gerações distintas.  

Nestas reuniões serão apresentadas e discutidas todas as alternativas e medidas 

propostas e ouvidas as reivindicações das comunidades afetadas Os resultados 

dessas reuniões serão, quando possível, registrados em ata assinada.     

O estudo ambiental/social deverá registrar de forma clara a posição dos povos 
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afetados, definindo objetivamente as medidas a serem adotadas, os responsáveis e o 

cronograma de implantação. Também deverá identificar se existe algum passivo 

quanto à questão social indígena (por exemplo, questão fundiária ou compensação), 

provenientes de antigos empreendimentos do DER. 

 

d) Plano de Atendimento aos Povos Indígenas  

Este Plano apresentará um resumo dos resultados das consultas efetuadas com as 

comunidades sobre os impactos previstos para cada uma das etapas do projeto e as 

medidas de prevenção, mitigação e de compensação acordadas. Pela implementação 

destas medidas, apresentar-se-á um plano de ação detalhado especificando os 

responsáveis, os custos e o cronograma. Incluem-se também os procedimentos de 

participação da comunidade durante o processo, assim como os mecanismos de 

monitoramento, avaliação e solução dos conflitos possíveis.   

O documento final será aprovado pelas comunidades indígenas e pela FUNAI, e será 

enviado ao Banco para a revisão e aprovação antes do inicio do processo licitatório 

para execução das obras. O Plano de Atendimento será publicado nos sitios (Internet) 

do DER e distribuído às partes interessadas antes e durante o processo de sua 

implementação. 

 

2. Questão Fundiária 

Neste aspecto, as autoridades maiores são a FUNAI, a quem cabe a demarcação de 

Terras Indígenas e o INCRA. O papel do DER é assessorar e auxiliar com informações 

disponíveis sobre a área e os afetados pelo seu empreendimento, mas caberá à 

FUNAI /INCRA a demarcação propriamente dita. 

 

3. Plano de Atendimento e Plano de Ação 

O Plano de Atendimento a povos indígenas no que se refere às questões rodoviárias 

divide-se em três etapas, a saber: 

PARTE 1 – corresponde à identificação, levantamento de dados e diagnóstico. Nesta 

etapa determina-se a área afetada; realiza-se a avaliação social, efetua-se a análise 

do perfil da população atingida, e a legislação pertinente.  

PARTE 2 – corresponde à elaboração das diretrizes de atendimento e suas opções, 

compensações, definição dos meios de participação da comunidade, etc. 

PARTE 3 – corresponde à parte do Plano de Ação, que será mais detalhada neste 

capítulo e que é formada pela matriz institucional, pelo cronograma de trabalho, pelo 

orçamento e pela definição das fontes de recursos. 

 

4. Matriz Institutional 
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O quadro de profissionais do DER está, prioritariamente, voltado para cumprir a sua 

missão rodoviária. Os estudos de avaliação de impacto ambiental são trabalhos 

elaborados por equipes multidisciplinares formadas por profissionais das mais 

variadas espécies e formações. Apenas uma parcela pouco significativa das rodovias 

sob a responsabilidade do DER poderia apresentar algum tipo de interferência com os 

povos indígenas; assim, torna-se desnecessária a manutenção no quadro de pessoal 

de profissional qualificado para tal serviço. 

No caso específico de interferências com terras de populações indígenas, o DER 

formará uma equipe técnica, composta por representantes das Gerências de Meio 

Ambiente e contratará os consultores necessários para ter ao seu dispor, antropólogos 

ou profissionais afins, com a finalidade precípua de proposição, acompanhamento e 

monitoramento dos projetos em áreas indígenas. 

Esta equipe participará do processo desde a fase de planejamento até a implantação 

do plano de atendimento a estas comunidades, e será o articulador de outras agências 

que, por necessidade do projeto, tenham que ser envolvidas. 

Esta Gerência não tem e nem reconhece como necessário ter estrutura suficiente para 

a implantação de todo o projeto. Porém deve comandar o processo decorrente das 

questões indígenas, incluindo o estabelecimento de convênios ou parcerias com os 

órgãos competentes, tais como a FUNAI, o Ministério Público, ONGs, empresas de 

consultoria etc., tendo em vista o êxito do trabalho a ser desenvolvido. 

Enfim, além de exercer o papel de gerente executivo do plano de atendimento aos 

povos indígenas, o DER cumpre também a função de articulador de todas as ações 

necessárias ao desenvolvimento do projeto, e é o responsável final por todas as 

ações. 

As questões de conflitos em relação a este processo que fugirem à alçada do DER e 

da FUNAI serão decididas pelo Ministério Público. 

 

5. Cronograma de Trabalho 

O cronograma de trabalho é um instrumento de planejamento e controle das 

atividades. Porém, necessita prever todas as dificuldades e facilidades com a maior 

exatidão disponível no momento de sua elaboração: quanto maior a exatidão, maior o 

grau de confiabilidade e eficiência do mesmo. 

O cronograma de um plano de atendimento a povos indígenas deve abranger todas as 

etapas do trabalho, incluindo as consultas com os povos afetados e os órgãos 

competentes, referenciando como “marcos” as datas de início das obras e sua 

duração. Esta informação no cronograma é importante para comunicar qual o prazo 

disponível no qual a área a ser afetada estará totalmente desimpedida para a 

execução das obras. 

As gerências do projeto devem estabelecer contato permanente com o responsável 

pela equipe de obras de forma que a Ordem de Serviços não ocorra antes da 

conclusão e aprovação por todos os agentes envolvidos, tendo como objetivo a 
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atuação conjunta e concatenada.  

Esta postura visa evitar acidentes, transtornos, reclamações e outros impactos sobre a 

população, bem como desgaste para o órgão executor. Visa antecipar-se a eventuais 

ações de embargo de obras e intervenções do Ministério Público Federal e FUNAI, 

resultando em paralisação e atraso de obras, multas e outras sanções penais e 

administrativas.  

Devem-se prever também os impactos sócio-culturais que podem ocorrer após a 

construção da rodovia, no momento de sua operação, apontando recomendações e 

alternativas para a manutenção da cultura da comunidade atingida. 

 

6. Orçamento 

O DER ao elaborar o orçamento do plano de atendimento aos povos indígenas, tratará 

dos seguintes itens: 

 Elaboração de estudo antropológico no âmbito do estudo ambiental; 

 Elaboração do cadastro sócio-cultural; 

 Plano de Atendimento; 

 Apoio jurídico na questão indígena; 

 Despesas com a equipe do programa; 

 Despesas decorrentes de convênios ou parcerias com entidades; 

 Custos judiciais, quando necessários. 

É fundamental que a disponibilidade dos recursos financeiros ocorra dentro das datas 

previstas para o bom andamento do Plano. 

 

7. Fonte de Recursos 

O quadro fonte de recursos é outro elemento de planejamento e controle do projeto de 

atendimento aos povos indígenas. 

É necessário ter conhecimento da origem dos recursos para que se possa planejar e 

controlar o desenvolvimento do projeto. O projeto de engenharia e as obras, por 

exemplo, podem ser realizados apenas com recursos estadual, mas também podem 

receber recursos federais e internacionais. Daí torna-se importante conhecer a 

participação de cada agente e quais as formas e mecanismos de liberação de cada 

entidade. No caso deste Programa de Investimento pleiteado pelo Estado de Minas 

Gerais, os recursos devem estar previstos no âmbito dos quantitativos de custos dos 

projetos executivos contemplados pelo Programa. 

Portanto, a matriz institucional, o cronograma de trabalho, o orçamento e a fonte de 

recursos são informações interdependentes e que no seu conjunto formam o plano de 

ação do projeto de atendimento a povos indígenas a ser implantado, quando 

necessário e dentro das possibilidades de cada projeto. 
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8. Monitoramento e Avaliação 

O monitoramento é o instrumento utilizado na obtenção de subsídios de análise que 

avaliam o andamento e o sucesso do plano e deve ocorrer em três momentos 

distintos: (i) no início das consultas/negociações, ou seja, logo após o cadastro das 

comunidades afetadas; (ii) durante as consultas/negociações, e, (iii) após a 

implementação da obra/do plano, de forma a retratar as três realidades. 

O monitoramento tem os seguintes objetivos: 

 observar se as ações do plano de atendimento aos povos indígenas estão sendo 

desenvolvidas dentro dos conceitos básicos e, caso venham a ser detectados 

distorções, propor correções de rumo; 

 detectar entraves e oportunidades para implantação das ações, indicando, em 

tempo hábil, as soluções para superação das primeiras e otimização das 

segundas; 

 avaliar os efeitos do programa sobre a população afetada, considerando, para isto, 

os momentos antes, durante e depois do projeto, bem como os diagnósticos e 

prognósticos realizados na fase de estudos; 

 formar um banco de dados, de forma que esta experiência venha a servir de 

referência a futuros projeto. 

O processo de monitoramento deve ser realizado por uma equipe interdisciplinar que 

não tenha participado diretamente do processo de preparação e implementação do 

plano de atendimento, com condições de observar, de forma independente, e propor 

correções de eventuais desvios de rumo.  

O trabalho desta equipe deverá ter sempre como norteador a adequação à legislação 

e a busca por evitar conflitos e gerar soluções. O trabalho da equipe deverá incluir 

consulta direta às comunidades indígenas ou por intermédio da FUNAI, no intuito de 

garantir o entendimento entre as partes.  Na ocorrência de proposição de alterações, 

deve-se levar em consideração a capacidade técnica, operacional e financeira e do 

DER de forma a possibilitar a sua real implementação.  

A equipe produzirá relatórios ao final de cada etapa, os quais serão encaminhados ao 

DER para devidas providências. E, finalmente, caberá ao DER a avaliação dos 

relatórios desta equipe.  Caso alguma modificação seja proposta, o DER irá averiguar 

sua viabilidade em conjunto com os órgãos competentes (FUNAI e demais) para 

implementá-las.  Qualquer alteração no Plano de Atendimento deverá ser enviada ao 

Banco para aprovação antes da sua execução. 
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9. Mapa dos Trechos Analisados com Proximidade às Terras Indígenas 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

O objetivo do Plano de Participação das Populações Indígenas é contribuir 

para aprofundar ao processo de inclusão social das comunidades indígenas, 

respeitando sua identidade cultural, no Projeto de Combate à Pobreza Rural 

(PCPR/MG 2ª. Fase). Sua elaboração responde à Política Operacional 4.10 do 

Banco Mundial e foi completada após a realização de um seminário de consulta 

pública que reuniu 22 lideranças indígenas das etnias Aranã, Maxakali, 

Pankararu, Pataxó e Xakriabá em que se acordaram os princípios gerais a 

serem seguidos na estratégia para promoção da participação das populações 

indígenas no projeto. 

O Projeto de Combate à Pobreza Rural do Estado de Minas Gerais – 

PCPR/MG, oriundo do Acordo de Empréstimo nº 7329-BR (assinado em 

31/01/06), com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - 

BIRD (Banco Mundial), visa a apoiar financiamentos em investimentos 

comunitários, não-reembolsáveis, de natureza produtiva, social e de infra-

estrutura básica, atendendo aos interesses das comunidades rurais mais 

pobres que estão localizadas na área de atuação do IDENE – 188 municípios 

nas regiões do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri e 

Central. A estratégia de atuação do PCPR/MG adota os princípios do 

desenvolvimento participativo e do desenvolvimento orientado pela demanda 

comunitária, caracterizando-se por: (i) comunidades rurais ou em sede de 

distritos ou municípios com menos de 7.500 habitantes se reúnem, identificam 

suas prioridades e apresentam suas demandas por meio de uma associação 

comunitária formalmente organizada; (ii) conselhos municipais com 

representação majoritária do público beneficiário avaliam e priorizam, com base 

em valor previamente informado pelo IDENE e estabelecido de acordo com 

critérios técnicos de alocação por município, as demandas a serem 

financiadas; (iii) projetos técnicos são elaborados e avaliados pelo IDENE; (iv) 

convênios são celebrados entre o IDENE e a associação beneficiária; (v) 

subprojetos comunitários são executados pela associação beneficiária; e, (vi) 

subprojetos comunitários são propriedade da associação comunitária.  Na 

análise das demandas comunitárias, são considerados os seguintes critérios de 
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avaliação de sua viabilidade técnica: legitimidade da demanda e da entidade 

pleiteante; avaliação rigorosa dos impactos ambientais e culturais das ações 

demandadas de modo a garantir a preservação do meio ambiente e a 

identidade cultural; prioridade conferida às ações que compreendam uma visão 

integrada das potencialidades e problemas das áreas indígenas como um todo 

em relação a ações pontuais; e garantia de auto-sustentação social, econômica 

e ambiental dos subprojetos pleiteados. 

 

A população indígena de Minas Gerais é formada basicamente por oito etnias 

indígenas: Xakriabá, Krenak, Kaxixó, Maxakali, Pataxó, Pankararu, Xucuru-

Kariri e Aranã. A valorização dos povos indígenas dentro das ações do 

PCPR/MG permitirá que estas comunidades se mobilizem e priorizem de forma 

participativa suas demandas, em prol do bem-estar coletivo.  Espera-se que a 

execução de subprojetos comunitários do PCPR/MG em áreas indígenas 

contribuam para: minimizar as deficiências dos serviços básicos de 

saneamento e abastecimento d’água, melhorar as condições gerais de saúde e 

a qualidade de vida das populações indígenas; aumentar e diversificar a 

capacidade produtiva, sua produção agrícola e artesanal, contribuindo para 

garantir sua segurança alimentar e reduzir sua vulnerabilidade social; reduzir o 

impacto negativo sobre o meio ambiente das atividades econômicas de 

exploração dos recursos vegetais e hídricos que constituem a principal 

alternativa de geração de renda disponível nas terras indígenas; potencializar o 

impacto de diversas intervenções públicas, por meio da integração em nível 

local e da busca da complementaridade de seus investimentos (especialmente 

a das ações e políticas públicas coordenadas e geridas pelo IDENE); ampliar 

os canais de diálogo e entendimento entre as populações indígenas e a 

sociedade regional; e aumentar seu capital social. 

 

A partir das lições aprendidas com a execução do Programa de Apoio ao 

Pequeno Produtor e do PCPR/MG (1ª. Fase) em municípios que contam com a 

presença de populações indígenas e, particularmente, do diálogo com 

lideranças indígenas e técnicos de instituições parceiras, acordaram-se os 

seguintes princípios para guiar a estratégia de promoção da participação das 

populações indígenas no PCPR/MG (2ª. Fase): 
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1. Em sua atuação junto às populações indígenas, a estratégia comum de 

atuação do PCPR será mantida. 

2. Na análise dos subprojetos oriundos das comunidades indígenas serão 

considerados os mesmos critérios dos demais, mas será considerada 

também a compatibilidade de suas demandas com as tradições e aptidões 

das comunidades indígenas. 

3. Para lidar com a especificidade da situação vivida por algumas etnias e 

confrontar as dificuldades e limitações impostas a sua participação, que 

foram identificadas durante o Seminário, adotar-se-ão de forma suplementar 

as seguintes ações: 

a. O IDENE desenvolverá trabalho junto aos CMDRS dos municípios onde 

há presença de populações indígenas e quilombolas no sentido de serem 

abertas vagas – com direito a voz e a voto – aos representantes destas 

duas comunidades tradicionais em seu colegiado. 

b. O IDENE apoiará ao processo de formação e fortalecimento das 

associações comunitárias indígenas, capacitando-as nas áreas em que 

revelarem maiores limitações. 

c. O IDENE realizará – com o apoio das lideranças indígenas e das 

entidades parceiras – visitas prévias às aldeias, disseminando as 

diretrizes do PCPR, tomando conhecimento das realidades locais e 

apoiando os processos de organização comunitária e de levantamento de 

prioridades comunitárias 

d. Estes trabalhos terão início imediato com os objetivos de: (i) aproveitar o 

espaço de diálogo aberto com a realização do Seminário; (ii) preparar as 

comunidades indígenas para que, no momento da implantação do 

PCPR/MG (2ª. Fase), estejam aptas a concorrer com seus pleitos junto 

aos CMDRS; e, assim, (c) garantir que suas demandas, as propostas e 

os projetos possam ser contemplados pelo Projeto. 

e. O IDENE registrará todas as reuniões de mobilização e atividades de 

campo realizadas junto às comunidades indígenas, por meio de relatório 

específico, para que possam ser verificados os avanços alcançados. 

f. O IDENE desenvolverá material específico para promover a divulgação 

do PCPR/MG (2ª. Fase) junto às comunidades indígenas e para 

disseminar a relevância da inclusão das mesmas entre os beneficiários 
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do projeto junto aos conselheiros municipais, servindo-se para tanto de 

recursos áudio visuais que documentem a experiência Xakriabá, desde a 

época do PAPP até os dias atuais. 

g. A direção do IDENE manterá entendimentos com a direção da EMATER 

no sentido de consolidar a assistência técnica em todos os municípios e 

junto a todos os grupos sociais existentes dentro da área de atuação do 

PCPR/MG (2ª. Fase). 

h. A direção do IDENE manterá entendimentos com a FUNAI no sentido de 

assegurar a participação dos chefes de aldeia ou outros representantes 

deste órgão e seu acompanhamento das mobilizações que venha a fazer 

nas áreas indígenas. 
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5 APRESENTAÇÃO 

 
O documento ora apresentado, Plano de Participação das Populações 

Indígenas – PPPI visa compreender o universo das comunidades indígenas 

que pertencem à área de atuação do Projeto de Combate à Pobreza Rural de 

Minas Gerais – PCPR, dentro de um contexto histórico, socioeconômico, 

cultural, político ambiental, como também se constitui em um instrumento de 

apoio, promovendo o desenvolvimento sustentável destes grupos socialmente 

excluídos para o exercício da cidadania. 

 

 O objetivo do PPPI é contribuir no processo de inclusão social das 

comunidades indígenas, respeitando sua identidade cultural. A proposta do 

PCPR/MG é, portanto, ampliar o apoio às comunidades indígenas, por meio de 

uma ação articulada com os demais programas e projetos que vêm sendo 

desenvolvidos por organizações governamentais e não governamentais. Ao 

desenvolver a estratégia de participação dessas populações, é necessário 

atentar para o arcabouço jurídico e institucional e considerar experiências 

anteriores de projetos já implantados nessas comunidades.  

 

Sua elaboração responde à Política Operacional 4.10 do Banco Mundial e tem 

o objetivo de maximizar a participação dos povos indígenas no PCPR/MG.  

 

Na primeira fase do projeto apenas uma etnia foi atendida. Os seis subprojetos 

que foram apresentados e aprovados estão em fase de desenvolvimento e 

geram grandes expectativas nas aldeias, observando que todos são projetos 

produtivos. Uma das etapas de pré-requisito para a assinatura do 2ª acordo de 

empréstimo entre o BIRD e o Governo de Minas Gerais para o PCPR/MG (2A. 

FASE) é um processo de consulta livre, prévia e informada junto às 

comunidades dos povos indígenas da área de atuação do projeto.   
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6 1. PCPR/MG 

 
O Projeto de Combate à Pobreza Rural do Estado de Minas Gerais – 

PCPR/MG, oriundo do Acordo de Empréstimo nº 7329-BR (assinado em 

31/01/06), com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - 

BIRD (Banco Mundial), visa a apoiar financiamentos em investimentos 

comunitários, não-reembolsáveis, de natureza produtiva, social e de infra-

estrutura básica, atendendo aos interesses das comunidades rurais mais 

pobres que estão localizadas na área de atuação do IDENE21/SEDVAN 

(Unidade Técnica do Projeto), contribuindo para a redução da pobreza rural, 

por meio da geração de trabalho e renda e da melhoria da qualidade de vida e 

do bem-estar das famílias beneficiadas. 

 

Além disso, o Projeto busca fortalecer as Associações Comunitárias e os 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS para 

que sejam os atores principais das ações a serem desenvolvidas, participando 

ativamente nas discussões sobre as suas demandas e definindo a priorização 

na destinação dos recursos e das políticas públicas no município, melhorando 

assim o capital social. 

 

O PCPR está sendo executado em duas etapas, cabendo à segunda etapa a 

mesma aplicação realizada na primeira, ou seja, de US$ 35,0 milhões, 

referentes ao empréstimo do Banco Mundial – BIRD, que somados à 

contrapartida estadual e dos beneficiários, no valor de US$ 11,8 milhões, 

totalizam US$ 46,8 milhões.  

 

O Estado de Minas Gerais apresenta uma área total de 586.552,00 km², 

distribuída em 853 municípios, com uma população residente total de 

17.891.494 habitantes, sendo que 14.671.828 habitantes encontram-se no 

meio urbano e 3.219.666 habitantes no meio rural. 

 

                                                 
21

 O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE, criado pela Lei 

Estadual nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002, e alterado pela Lei Delegada nº 78, de 29 de janeiro de 

2003, é uma Instituição autárquica vinculada ao Gabinete da Secretária de Estado Extraordinário para o 

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas - SEDVAN. 
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A área de abrangência do IDENE compreende 188 municípios, sendo: 89 da 

região do Norte de Minas; 52 do Vale do Jequitinhonha; 36 municípios da 

região do Vale do Mucuri/São Mateus e 11 da região central (ver Anexo I - 

Mapa), responsáveis, em conjunto, por uma extensão territorial de 219.178 

Km², por onde se concentra uma população residente global de 2.831.899 

habitantes, distribuída em 1.786.384 habitantes no meio urbano e 1.045.515 no 

meio rural. 

 

Para propiciar e fortalecer a participação das comunidades indígenas no 

PCPR/MG (1A. FASE)I, foi criado o Plano de Participação das Populações 

Indígenas – PPPI. 

A população indígena de Minas Gerais é formada basicamente por seis etnias 

indígenas: Xakriabá, Krenak, Maxakali, Pataxó, Pankararu e Aranã. Esses 

grupos, que ainda sobrevivem em algumas reservas, continuam a praticar seus 

cultos e atividades tradicionais, ainda preservam usos e costumes, 

apresentam-se em um nível de pobreza elevado e com altos índices de 

doenças, em precárias condições habitacionais, sofrem muita pressão de 

fazendeiros e recebem pouca assistência dos governos e da sociedade. 

A valorização dos povos indígenas dentro das ações do PCPR/MG permitirá 

que estas comunidades se mobilizem e priorizem de forma participativa suas 

demandas, em prol do bem-estar coletivo. 

Para a elaboração do PPPI foram considerados os seguintes pontos: 

I. Levantamento bibliográfico da literatura específica sobre: história, etnias, 

geografia socioeconômica, situação jurídica e organização; 

II. Consultas e pesquisas realizadas junto a representantes de organizações 

governamentais e não governamentais, com atuação junto às populações 

indígenas do Estado de Minas Gerais, visando avaliar os níveis de 

organização e representatividade existentes nessas áreas e suas 

experiências na gestão de políticas públicas; (ver anexo II)  

III. Sistema de monitoramento e acompanhamento dos 6 (seis) subprojetos 

financiados pelo PCPR/MG, todos de natureza produtiva.  
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IV. Consulta às lideranças indígenas das quatro etnias residentes na área de 

atuação do PCPR/MG. 

Portanto, o Plano de Participação das Populações Indígenas se constitui parte 

integrante do PCPR/MG, tendo como princípio básico promover a inserção das 

comunidades indígenas. Objetiva propiciar oportunidades de mudança de 

práticas e conceitos, reduzindo a exclusão social, o clientelismo e a perda de 

identidade cultural dessas comunidades.  

“O Brasil foi colonizado sobre os índios e às custas 

deles, e atualmente continua a manter um padrão de 

relacionamento de colonialismo interno. Os índios são 

vistos como homens ‘relativamente capazes’, como 

culturas inferiores e como sociedades políticas 

inviáveis.” (GOMES, p. 1991: 96). 

7 2. População Indígena de Minas Gerais 

 
Desde os primeiros encontros com o europeu, o indígena foi submetido à 

catequese, indispensável à sua “salvação”. O objetivo era a assimilação da 

língua e costumes do colonizador e, nesse processo, perderam-se tradições 

consideradas inferiores ou “imorais”. Foram apenas reconhecidos como os 

primeiros naturais senhores da terra, hoje território denominado Brasil, na 

constituição de 1988, porém, até os dias atuais várias etnias passam por várias 

dificuldades, inclusive a de reconhecimento.  A legislação indigenista brasileira 

é uma das melhores do mundo. Falta concretiza-la, sair da teoria.  

 

“O caminho parece ser o entendimento do “outro”. 

Precisamos aprender a ver o outro com seus 

costumes e tradições, respeitando-o em seu espaço 

físico e cultural. E é preciso não apenas ver, mas 

reparar, pois, esse é um nível superior de 

percepção.” (José Saramago) 

 

Em Minas Gerais, eram mais de cem grupos indígenas que viviam no estado. 

Ao longo dos anos, esses grupos foram sendo dizimados pelo homem branco, 

que os escravizava, matava, ocupava suas terras e lhes transmitia suas 
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doenças. Os dados existentes quanto ao número de índios presentes no 

estado variam conforme a instituição consultada, devido às diferentes 

definições e metodologias adotadas. O IBGE, por exemplo, apurou que no ano 

2000, 48.720 pessoas residentes em Minas Gerais identificavam-se como 

indígenas, sendo 37.760 referentes à população urbana e 10.960 à rural, 

representando 0,27% da população residente no estado. Já conforme dados da 

FUNAI, que considera apenas índios que residem em reservas, a população 

indígena de Minas Gerais seria em torno de 7.500 pessoas. 

 

Os Carijós, ou índios escravos, como eram chamados pelos colonizadores, 

foram pouco a pouco perdendo seu espaço. Com o tempo, desapareceram os 

Puris do Sul de Minas, os Caiapós, os Bororós do oeste e muitos outros. 

7.1.1 Mapa 1 – Distribuição das Comunidades Indígenas no Estado de Minas Gerais. 

 
 
A maior concentração de indígenas no Estado (e na região de atuação do 

PCPR/MG) é dos Xakriabá, com pouco mais de 7.600 índios, que vivem em 

São João das Missões, numa reserva de 53 mil hectares (ha). Um pequeno 

grupo dos Pankararu vive em Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, numa reserva de 

62 há, podendo ser encontrado também no mesmo município cerca de 442 

pessoas da etnia Aranã, cujas terras ainda não foram demarcadas. Pouco mais 

de 200 índios Pataxó vivem em 3.200 ha, em Carmésia, no Vale do Aço e um 

grupo aproximado de 150 Krenak disputam com posseiros a posse de 4.000 ha 
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de sua reserva, que tem 3.871 ha invadidos. Os Maxakali, estimados em 1.467 

índios, também disputam a posse e a preservação de suas terras no Vale do 

Mucuri.22 

 

8 3. Caracterização das Etnias Indígenas na Área de Atuação 
do PCPR/MG 

 
Na área de abrangência do IDENE, que também compreende a área que o 

PCPR/MG atua, podem ser encontrados e acordo com a FUNASA, 10.000 

índios, de cinco etnias diferentes: Pankararu e Pataxó, Aranã Maxakali e 

Xakriabá. Eles estão presentes em sete municípios: Araçuaí, Bertópolis, 

Coronel Murta, Ladainha, Santa Helena de Minas, São João das Missões e 

Teófilo Otoni. 

8.1.1 Mapa 2 – Espacialização das Etnias Indígenas na área de atuação do IDENE 

 

 

                                                 
22

 Fonte de dados demográficos: FUNASA, <sis.funasa.gov.br>. 
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8.2 Tabela 1. Indicadores Demográficos e Sociais dos Municípios com Presença de 
Etnias Indígenas. 

Etnia Município População Pop. 

Rural 

Urbana IDH-M População 

Indígena 

Aranã Araçuaí 35.713 15.252 20.461 0,687 442 

Maxakali Bertópolis 4.436 1.992 2.444 0,585 590 

Maxakali Santa Helena 

de Minas 

5.753 2.991 2.762 0,594 664 

Maxakali Ladainha 15.832 11.849 3.983 0,609 131 

Maxakali Teófilo Otoni 129.424 26.612 102.812 0,742 68 

Pankararu Coronel Murta 9.134 2.657 6.477 0,673 16 

Pankararu Araçuaí 35.713 15.252 20.461 0,687 25 

Xakriabá São João das 

Missões 

10.230 8.141 2.089 0,595 7.600 

            TOTAL:    9.536 

8.3 3.1 - Povos Pankararu e Pataxó 

 
Os Pankararu são originários do Estado de Pernambuco.  Os Pataxó, do sul da 

Bahia. Atualmente, dois grupos familiares da etnia Pankararu e um grupo 

familiar da etnia Pataxó vivem nas aldeias Apukaré (16 pessoas) e Cinta 

Vermelha-Jundiba (25 pessoas), localizadas nos municípios de Coronel Murta 

e Araçuaí, Vale do Jequitinhonha. As terras da aldeia Apukaré abrangem uma 

área de 65,2 hectares cedidos em regime de comodato pela Igreja Católica 

(Diocese de Araçuaí) e pela Igreja Metodista. O segundo aldeamento inclui 

uma família de índios Pataxó e a área encontra-se em processo de 

regularização, havendo negociações para sua aquisição por meio do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário.   

 

O grande desafio colocado para estes povos é garantir a sobrevivência em 

áreas exíguas numa das regiões mais pobres de Minas Gerais.  A esta tarefa 

enfrentam, no dia-a-dia, por meio de atividades de agricultura de subsistência, 

da produção e comercialização de produtos artesanais.  A pobreza é extrema e 

a vida é marcada pela insegurança alimentar. 
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8.4 3.2 – Povo Aranã23 

 
O povo Aranã está disperso em áreas rurais e urbanas de Minas Gerais e São 

Paulo. Sua maior concentração ocorre nos municípios de Araçuaí e Coronel 

Murta, na região do Vale do Jequitinhonha, onde ocupam as fazendas 

Alagadiço (doada pela Diocese de Araçuaí, na década de 1980), Campo, 

Cristal, Lorena e Videira.  Na região, as duas famílias que compõem o grupo 

são conhecidas pelas denominações genéricas e os patronímicos "índio e 

caboclo do Jequitinhonha”.  No Vale do Jequitinhonha, as estimativas sobre a 

população Aranã variam entorno de 442 pessoas. 

 

Seu território de ocupação tradicional ficava no Vale do Rio Urupuca, 

abrangendo áreas dos atuais municípios de Capelinha, Poti e Malacacheta. 

Foram dados como extintos no século XIX e seu processo de reemergência 

étnica é recente (final da década de 1990) e está associado ao contacto com 

uma família de Pankararu que foi residir na Fazenda Alagadiço, onde 

habitavam algumas famílias dos atuais Aranã e do apoio do Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI), do Grupo de Trabalho Missionário Evangélico 

(GTME) e do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES).  

Com o apoio dessas elntidades, os Aranã formaram, em 2001, o Conselho 

Indígena Aranã Pedro Sangê (CIAPS); em 2002, foram incluídos, pela 

FUNASA, no Programa de Saúde do Índio;24 e, em 2003, foram oficialmente 

reconhecidos pelo governo brasileiro.  Desde então aguardam os trabalhos de 

identificação de suas terras pela FUNAI. 

 

Os Aranã atuais constituíram-se por meio de um longo processo de aliança e 

hibridação entre duas famílias de origem indígena – os Índios e os Caboclos do 

Jequitinhonha.  O patriarca da família Índio foi, no século XIX, aldeado em 

Itambacuri.  No processo de reemergência étnica, os Aranã recorrem à sua 

                                                 
23

 Esta seção está baseada no verbete “Aranã”, da Enciclopédia dos Povos Indígenas no 
Brasil, de autoria da antropóloga Vanessa Caldeira, do Instituto Socioambiental (ISA), e 
disponível através do site da Web dos Povos Indígenas no Brasil: link 
<http://pib.socioambiental.org/pt/povo/arana>. 
24

 Segundo o cadastramento prévio da Funasa, realizado com base em levantamento 
preliminar do CIAPS em 2000, cerca de 30 famílias aranã na região de Coronel Murta e 
Araçuaí são assistidas pelo Programa de Saúde dos Povos Indígenas. 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/arana
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história.  Esta história destaca: a subordinação aos fazendeiros e a constante 

migração pelas fazendas; as bases de uma vida em comum na Fazenda 

Campo, embora marcada por dificuldades e por estratégias de sobrevivência 

idênticas às da população regional pobre; o caráter amistoso das relações 

entre os Aranã e a sociedade regional, que, entretanto, se rompeu a partir do 

momento em que os Aranã deflagraram as lutas pelo reconhecimento étnico 

oficial e pela terra, que revelaria a preocupação dos fazendeiros com a 

situação fundiária e teria levado a população regional a levantar dúvidas quanto 

à autenticidade das origens étnicas dos Aranã. 

 

A estratégia de sobrevivência e a economia dos Aranã que residem nas áreas 

rurais dos municípios de Coronel Murta e Araçuaí incluem os serviços 

prestados nas fazendas, a agricultura de subsistência do milho, da mandioca, 

do feijão, da melancia e da abóbora, o cultivo de hortas e as rendas de 

aposentadorias. As aposentadorias são a principal fonte de renda dos Aranã 

residentes em áreas urbanas.  As camadas mais jovens da população Aranã 

exercem atividades diversas (professores da rede municipal de ensino, 

vigilantes de prédios, auxiliares de escritório e serviços em geral). 

 

8.5 3.3 - Povo Maxakali25 

 
Atualmente cerca de 1470 remanescentes dos Maxakali vivem em duas áreas 

indígenas – Água Boa e Pradinho – que estão unificadas na Terra Indígena 

Maxakali (5.293 hectares) e em aldeamentos compostos por grupos extensos 

de parentescos que foram criadas há cerca de três anos em função do 

processo de cisão e faccionalismo que é próprio à organização política do 

grupo Maxakali nos municípios de Ladainha e Teófilo Otoni 

 

A aldeia de Água Boa possui uma população de 664 habitantes, oriundos de 

180 famílias, que se subdividem em 21 agrupamentos.  Já a aldeia de Padrinho 

                                                 
25

 Esta seção está baseada no verbete “Maxakali”, da Enciclopédia dos Povos Indígenas no 
Brasil, de autoria da antropóloga Maria Hilda Baqueiro Paraíso, do Instituto Socioambiental 
(ISA), e disponível através do site da Web dos Povos Indígenas no Brasil: link 
<http://pib.socioambiental.org/pt/povo/maxakali>.  Outras fontes consultadas são indicadas 
quando consideradas. 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/arana


 53 

conta com 590 habitantes, pertencentes a 145 famílias, que se subdividem nas 

aldeias autodenominadas de Vila Nova e Cachoeirinha.  No município de 

Ladainha, situa-se a Aldeia Verde, onde 222 pessoas ocupam área 

recentemente adquirida pela FUNAI com 523 hectares.  E no município de 

Teófilo Otoni, encontra-se a Aldeia Topázio, onde 68 pessoas ocupam área de 

602 hectares recentemente adquirida pela FUNAI. 

 

A terra indígena Maxakali situa-se nas cabeceiras do rio Umburanas, município 

de Bertópolis, região do vale do Mucuri.  Eles não podem ser identificados 

como um único grupo original, mas agregam diversos grupos pertencentes ao 

tronco lingüístico Macro-Jê (Pataxó, Monoxó, Amixokori, Kumanoxó, Kutatói, 

Malali, Makoní, Kopoxó, Kutaxó e Pañâme) que ocupavam uma área 

compreendida entre os rios Pardo e o Doce (sudeste da Bahia, nordeste de 

Minas Gerais e norte do Espírito Santo). 

 

De acordo com Baqueiro Paraíso, historicamente, a partir do final do século 

XVII, com a política colonial de conquista da área entre o litoral e as regiões de 

mineração, esses grupos se articularam politicamente como aliados numa 

confederação (Nakmenuk) para enfrentar a invasão sistemática de seus 

territórios e resistirem aos ataques dos grupos denominados Botocudos.  Com 

exceção dos Pataxó, esses diversos grupos optaram por uma política de 

aliança com a sociedade colonial, aceitaram o aldeamento compulsório e 

participaram como trabalhadores e soldados da guerra justa defensiva e 

ofensiva aos Botocudos decretada pelas Cartas Régias de 1808.  Em 1911 

restavam dois aldeamentos e sete pequenas aldeias no Vale do Jequitinhonha.  

Em 1917, os Maxakali já se concentravam na bacia do rio Umburanas.  Os 

conflitos com a população regional continuavam.  Em 1920 foram transferidos 

para terras cedidas pelo Estado de Minas Gerais, mas, em decorrência de 

epidemias e muitas insatisfações, os Maxakali decidiram retornar à região do 

Umburanas.  Em 1940 estabeleceu-se o Posto Indígena Água Boa.  Em 1956 

instalou-se o Posto Indígena Pradinho. 

 

Os dois Postos ficaram, entretanto, isolados por um corredor de fazendas, que 

inviabilizava o contacto e os deslocamentos dos índios entre as duas áreas e 
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agravava os conflitos com os fazendeiros.  As áreas foram reunificadas em 

1996 com a homologação da Terra Indígena Maxakali, a indenização e o 

desintrusamento do corredor de fazendas entre os dois postos.  Em 1966 foi 

formada a “Guarda Rural Indígena” (GRIN) com as atribuições de manter a 

ordem interna nas aldeias, coibir os deslocamentos dos índios, impor trabalhos 

e denunciar os infratores ao Destacamento da Polícia Militar.  A GRIN 

funcionou até 1974, período em que serviu para desarticular a resistência e 

oposição dos Maxakali à invasão de suas terras, beneficiando posseiros e 

invasores: corromper suas lideranças e exacerbar o faccionalismo interno; 

instalar um clima de revolta entre os índios, levar ao abandono de suas roças, 

ao vício e à embriaguez constantes.  Após sua extinção, seus membros 

recusaram-se a trabalhar e exigiram a continuação do pagamento de salários. 

 

Em termos de organização econômica, Baqueiro Paraíso destaca que os 

grupos originários dos Maxakali se caracterizavam como grupos semi-

nômades, que viviam de atividades de caça e coleta e de uma agricultura 

incipiente.  Assentados em Água Boa e Pradinho, os remanescentes dos 

Maxakali passaram a desenvolver uma agricultura incipiente – em grande 

medida em virtude da deterioração do ecossistema nos postos indígenas e da 

redução dos espaços disponíveis para a prática das atividades econômicas em 

virtude do crescimento do contingente populacional, a criação de animais de 

grande e pequeno porte.  A demanda por bens de consumo que foram sendo 

introduzidos em seu cotidiano levou-os, também, a trabalharem eventualmente 

como assalariados nas fazendas vizinhas e a vender produtos silvestres, 

agrícolas e artesanais nas feiras de Batinga e Santa Helena de Minas.  

Todavia, eles consideram essas atividades pouco atrativas quer em 

decorrência da competição que seus produtos enfrentam no mercado regional, 

da discriminação que sofrem e de suas dificuldades em compreender as regras 

do mercado, quer porque ampliar o tempo dedicado às mesmas implicaria no 

abandono de práticas sociais muito valorizadas e fundamentais para a 

reprodução social e simbólica do grupo: as atividades rituais, a socialização 

das crianças e a confecção de objetos artesanais. 
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Em conseqüência os Maxakali adotaram, tanto como atividade econômica 

quanto como manifestação política, às atividades de “caçar, pescar e coletar 

nas fazendas vizinhas” e de vagar e mendigar em cidades mineiras e baianas 

em busca de bens desejados em decorrência da introdução de novas 

necessidades de consumo que só podem suprir por meio do sistema de troca.  

Isto contribui para forjar estereótipos regionais que os classificam como 

preguiçosos, sujos, ladrões e bêbados; acirra sua marginalização social e sua 

exclusão da estrutura regional em que, a partir do contato, foram inseridos; e 

empurra-nos “para a mendicância, a frustração e a embriaguez por se sentirem 

incapazes de satisfazer suas aspirações de consumo e de reconhecimento 

social”. 

 

Já em termos de organização social, as pessoas são divididas em dois grandes 

grupos: os Xape – parentes ou aliados do grupo familiar de quem se espera 

solidariedade, bondade, consideração e respeito à propriedade – e Pukñog – 

os estranhos ou inimigos, de quem não se podem esperar as mesmas atitudes, 

mesmo que sejam parentes de gerações mais afastadas ou afins em potencial.  

O casamento preferencial ocorre com os Pukñog, como meio de reduzir 

tensões e conflitos.  A regra de moradia é matrilocal e as famílias extensas se 

organizam em três unidades básicas: (a) o grupo doméstico, formado pelos 

membros de um número reduzido de famílias extensas (duas a cinco), 

vinculados por consangüinidade ou afinidade, liderados pelo homem mais 

velho ou, excepcionalmente, uma viúva e que podem se desagregar em caso 

de conflito; (b) o bando que inclui todos os parentes e engloba vários grupos 

domésticos em torno de um líder e um centro cerimonial, se caracteriza como 

unidade política e religiosa com denominação própria (em geral a dos grupos 

originários) e requer um número mínimo de membros para funcionar ou se 

extingue; e, (c) o povo Maxakali composto por todas as pessoas que 

compartilham língua, rituais e valores culturais, é reconhecido como tal, mas 

“não implica no exercício, como tal, de qualquer atividade ou posicionamento 

político de caráter coletivo”.  Os Maxakali caracterizam-se, por conseguinte, por 

um alto grau de dispersão e pela propensão ao fracionamento como estratégia 

de resolução de conflitos internos, que interpõe distância entre os contendores 

e que se reverte quando se confrontam momentos de crise e conflitos externos. 
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Descrevendo a situação dos Maxakali no final do século XX, Baqueiro Paraíso 

conclui que eles enfrentavam “o grande desafio de superarem as dificuldades 

decorrentes de sucessivas administrações autoritárias, o que se tem refletido 

nos graves problemas de embriaguez, desajustes sociais e marginalização 

econômica” e reporta que para enfrentá-lo tinham decidido adotar a estratégia 

do isolamento étnico. 

 

Quase uma década depois, sua economia continua voltada para a produção de 

pequenas roças de subsistência e o artesanato. Vendem ou trocam seus 

produtos por outros alimentos nas feiras das cidades vizinhas.  E suas 

condições de sobrevivência continuam precárias.  Dados referentes a 2005, 

apontam os elevados níveis de pobreza entre os Maxakali.  84,9% das famílias 

viviam em condição de pobreza extrema (renda mensal igual ou inferior a meio 

salário mínimo) e apenas 6,4% viviam acima da linha da pobreza. 

 

RENDA FAMILIAR NÚMERO DE FAMÍLIAS 

Água 
Boa 

% Pradinho % total % 

0 ┤ 1/2 SM* 125 85,04 88 84,62 213 84,86 

1/2  ┤ 1 SM** 14 9,52 8 7,69 22 8,76 

1 ┤ 2 SM*** 8 5,44 8 7,69 16 6,37 

TOTAL 147 100 104 100 251 100 

Legenda: * pobreza extrema; ** pobreza: *** acima da linha da pobreza 

Fontes: INSS, MDS, Prefeitura, SEE-MG 

 

Uma parcela significativa da população Maxakali recebe recursos de 

programas e/ou benefícios governamentais.  Dados obtidos junto ao Ministério 

do Desenvolvimento Social, à Prefeitura Municipal de Santa Helena e à Caixa 

Econômica Federal demonstram que cerca de 1/3 das famílias Maxakali estão 

cadastradas nos programas Bolsa Escola e Bolsa Família. 

Famílias Maxakali Cadastradas nos Programas Sociais do MDS 

Programas 

Aldeia Água Boa Aldeia Pradinho Total 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Auxílio gás 22 15% 3 3% 25 10% 

Bolsa Escola 86 59% 4 4% 90 36% 

Bolsa Família 76 52% 1 1% 77 31% 
Fonte: MDS, CEF e Prefeitura Municipal de Santa Helena de Minas 
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Apesar de já ter a área demarcada de 5.293 hectares, o rápido crescimento 

populacional dos Maxakali nas últimas décadas (a saber, na década de 1940 a 

população Maxakali ficou reduzida a 59 pessoas) tem gerado uma situação de 

confinamento do povo. Sendo assim, existe a necessidade de revisão dos 

limites do território indígena Maxakali. 

 

O alcoolismo continua a ser um grave problema, sendo apontado pelo Distrito 

Sanitário Especial Indígena (DSEI/MG-ES) como a terceira principal causa de 

morte entre os integrantes dessa etnia, bem como um importante fator de 

impacto no coeficiente de mortalidade infantil que atingiu, em 2004, índice dez 

vezes maior do que o verificado na população nacional.  Além dos danos à 

saúde, o álcool está associado diretamente aos demais problemas que têm 

dizimado o povo Maxakali: a miséria, a desnutrição infantil e a intensificação da 

violência intra-étnica, o que, em regra, resulta em graves lesões corporais e até 

homicídios. 

 

Os Maxakali continuam lutando por melhores condições de vida e estão 

engajados no processo de preservação e recuperação ambiental do seu 

território, reconstruindo o seu mundo simbólico e religioso. 

                     

                   FOTO: Lucas Zenha – 18/03/2009 / Maria Diva Maxakali e Noemia Maxakali.  
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8.6 3.4 - Povo Xakriabá26 

 
O Território Indígena Xakriabá constitui a maior reserva indígena do Estado de 

Minas Gerais. Localizado no município de São João das Missões, norte do 

Estado, o Território reúne mais de 7.600 indivíduos em 53.075 hectares e está 

dividido em duas áreas contíguas: a Terra Indígena Xakriabá (homologada em 

1987 com 46.415 hectares) e a Terra Indígena Xakriabá Rancharia 

(homologada em 2003 com 6.798 hectares). 

 

O território localiza-se às margens do rio Itacarambi. O clima é quente durante 

todo o ano. A estação chuvosa compreende os meses de outubro a março.  A 

vegetação predominante é o cerrado e, em sua maior parte, nativa e 

constituída por mata seca e a vereda, que são usadas para caçadas e coleta 

de frutos. Todavia, devido ao grande crescimento da população, à agricultura, 

ao aumento da criação de gado, à caça sem controle e fora de época as 

condições do ecossistema são preocupantes, observando-se o desmatamento 

de amplas áreas e que alguns animais se encontram em extinção dentro da TI. 

 

Os Xakriabá viviam, originalmente, em região de campo e tinham uma 

organização social complexa, articulada pela presença de metades clânicas. A 

posição destes clãs no ordenamento espacial da aldeia era calcada no 

quadrante solar.  Era um grupo caçador e coletor, mas com a redução do seu 

território devido à fixação das frentes pecuárias, viram este sistema produtivo e 

adotaram a agricultura segundo o modelo regional como forma predominante 

de atividade econômica. 

 

A agricultura de sequeiro concentra-se na produção do feijão-andu, da 

mandioca, da batata-doce e do gergelim.  O método predominante é a roça de 

toco (derrubada das árvores de maior porte, queimada e rotação de áreas).  

Nas áreas de baixio, de solos férteis e irrigados, os métodos e produtos 

cultivados diferem.  A intensidade da exploração é maior e são cultivados, 

                                                 
26

 Esta seção está baseada no verbete “Xakriabá”, da Enciclopédia dos Povos Indígenas no 

Brasil, do Instituto Socioambiental (ISA), e disponível através do site da Web dos Povos 
Indígenas no Brasil: link <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/xakriaba>.  Outras fontes 
consultadas são indicadas quando consideradas. 
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principalmente, feijão das águas, arroz, banana, cana-de-açúcar, milho, cará, 

mamão, fumo, mamona, alho e cebola. 

 

Uma característica marcante da agricultura Xakriabá é a utilização constante 

de arranjos coletivos de trabalho com base nos princípios de solidariedade 

existentes entre os membros das famílias extensas e das aldeias.  Na atividade 

agrícola, as formas mais comuns são: a “união” – que atualmente constitui a 

forma predominante e consiste na preparação de roças comunais, em geral 

pertencentes a membros de uma mesma família extensa ou da mesma aldeia, 

sendo que as parcelas familiares são separadas apenas simbolicamente, seus 

excedentes são trocados com os outros membros da família ou aldeia, e o 

trabalho não é remunerado; o “ajuntamento” – se utiliza nos momentos cruciais 

da coivara, limpeza da terra, plantio e colheita, reúne os membros da família 

extensa ou da aldeia e recorre ao sistema da troca de dias de serviço; e o 

“adjutório” que consiste na troca de trabalho entre parentes para realização de 

pequenas tarefas; e o mutirão, hoje pouco usado na comunidade Xakriabá. 

 

As comunidades indígenas Xakriabá têm participado de diversos programas e 

políticas públicas desenvolvidos pelo IDENE.  Assim sendo, o Programa de 

Cisternas do Semi-Árido já implantou na região 22 cisternas de captação de 

águas de chuvas. Em princípio, a meta era a construção de 120.   Já o 

Programa Cidadão Nota Dez contou com a participação de turmas de 

alfabetizandos e alfabetizadores do município de São João das Missões.  Por 

sua vez, o Programa Leite Fome Zero atua na região beneficiando grande 

número de famílias dos Xakriabá.  Atualmente o leite distribuído no município é 

de um laticínio de propriedade de uma associação comunitária local construído 

com recursos do PCPR.   O Programa Ovinos Gerais está implementando um 

subprojeto na aldeia do Brejo Mata Fome.   Enfim, o PCPR implementou de 

forma participativa seis subprojetos entre as comunidades indígenas 

Xakriabá.27 

 

                                                 
27

 Estes serão especificados na seção 6.1 Participação das Comunidades Indígenas no PCPR/MG (1ª. 

Fase).  As análises sobre sua implementação feitas por técnicos do IDENE e pelas lideranças do grupo 

étnico deram corpo à seção 6.2 Lições Aprendidas. 



 60 

9 4- Arcabouço Jurídico 

 

A atuação do PCPR/MG junto às populações indígenas do estado de Minas 

Gerais obedecerá aos princípios constitucionais brasileiros.  A Constituição 

Federal de 1988 aboliu os princípios da “tutela oficial” e da “integração à 

sociedade nacional”; reconheceu às sociedades indígenas o direito à 

preservação de suas formas de organização social, línguas, costumes, crenças 

e tradições distintivas; e promoveu a valorização de suas identidades culturais 

diferenciadas.  Ela reconhece às populações indígenas: (a) O direito à 

diferença e à auto-determinação; (b) o direito originário sobre seus territórios de 

ocupação tradicional – isto é, que seu direito aos territórios de ocupação 

tradicional independe do reconhecimento oficial pelo estado e que seus 

territórios se definem pela coexistência de quatro elementos: habitação em 

caráter permanente, utilização para atividades produtivas, imprescindibilidade 

da terra à preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar 

e para a reprodução física e cultural; e, (c) o direito de usufruto exclusivo sobre 

as riquezas naturais de seus territórios, podendo explorá-las desde que seja 

garantida a sustentabilidade ambiental que protege o direito de suas gerações 

futuras. 

 

Em sua atuação, o PCPR/MG obedecerá, também, ao mandato de acordos 

internacionais de que o país é signatário.  Assim, merecem destaque a 

Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre 

Povos Indígenas e Tribais e o Decreto Presidencial no. 5.051 (19/4/2004) que a 

promulga e estabelece em seu Art. 1º. que a mesma “será executada e 

cumprida tão inteiramente como nela se contém”, incluindo: (a) O respeito à  

importância especial que para as culturas e valores espirituais dos povos 

interessados possui a sua relação com as terras ou territórios, ou ambos, 

segundo os casos, que eles ocupam ou utilizam (Art. 13); (b) o reconhecimento 

de seus direitos de propriedade e de posse sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam e que tenham tradicionalmente tido acesso para suas 

atividades tradicionais e de subsistência, com especial atenção à situação dos 

povos nômades e dos agricultores itinerantes (Art 14); e, (c) o compromisso de 
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não serem transladados das terras que ocupam a não ser com seu 

consentimento livremente e com pleno conhecimento de causa concedido(Art. 16). 

10 5- Arcabouço Institucional 

 
Durante a fase de preparação da estratégia de participação dos povos 

indígenas no PCPR/MG, uma sólida rede de parcerias institucionais começou a 

ser constituída por meio do processo de consultas coordenado pela Unidade 

Técnica de Belo Horizonte. 

Entre os órgãos do governo federal que foram contatados e ouvidos durante 

essas consultas, bem como incluídos como parceiros na implementação da 

estratégia de participação das populações indígenas no PCPR/MG, destacam-

se: a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA) e órgãos não governamentais como o Centro de Documentação 

Eloy Ferreria da Silva (CEDEFES) que com seu acervo contribui em grande 

parte para o desenvolvimento deste plano. 

- A FUNAI é o órgão do governo federal que estabelece e executa a política 

indigenista do país, em cumprimento ao que determina a Constituição de 1988. 

Compete-lhe (a) promover a educação básica aos índios; (b) demarcar, 

assegurar e proteger as terras por eles tradicionalmente ocupadas; (c) 

estimular o desenvolvimento de estudos e levantamentos sobre os grupos 

indígenas; (d) defender as comunidades indígenas e despertar o interesse da 

sociedade nacional pelos índios e suas causas; e, (e) gerir o seu patrimônio e 

fiscalizar as suas terras, impedindo as ações predatórias que ocorram dentro 

de seus limites e que representem um risco à vida e à preservação desses 

povos.  A FUNAI é integrada por uma Sede e 46 Administrações Regionais, 5 

Núcleos de Apoio Indígena, 10 Postos de Vigilância e 344 Postos Indígenas, 

distribuídos em diferentes pontos do País. Em Minas Gerais a FUNAI possui 

sua sede no centro da cidade de Governador Valadares no Vale do Rio Doce.  

- Em virtude do Decreto 3.156/99, a FUNASA é o órgão do governo federal que 

tem a responsabilidade de executar programas de atendimento à saúde das 

populações indígenas. Ela atua de forma descentralizada, com uma 
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Coordenação Regional em cada estado e por meio de 34 Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEI), que constituem as bases territoriais e 

populacionais em que se organiza uma rede de serviços de saúde nas aldeias.  

Conselhos Locais e Distritais de Saúde servem como mecanismo de controle 

social, planejamento e deliberação das ações dos DSEI.      

- O CEDEFES é uma Organização Não Governamental, sem fins lucrativos, 

filantrópica, de caráter científico, cultural e comunitário, de âmbito estadual, 

com sede e foro na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, Brasil. Seu 

objetivo é promover a informação e formação cultural e pedagógica, 

documentar, arquivar, pesquisar e publicar temas do interesse do povo e dos 

movimentos sociais. O nome escolhido para o Centro, fundado em 1985, é uma 

homenagem a Eloy Ferreira da Silva, trabalhador rural e sindicalista, 

assassinado em 16 de dezembro de 1984, no Vale do São Francisco, Minas 

Gerais. 

11 6 – Inserção das Comunidades Indígenas no PCPR/MG 

A fim de assegurar a efetiva participação e inserção das populações indígenas 

no PCPR/MG (2ª. Fase) era imprescindível cumprir, previamente, às seguintes 

etapas:  

a) Identificação das minorias étnicas que pertencem à área de abrangência 

do IDENE; 

b) Identificação das comunidades que já participaram do PCPR/MG e 

interpretação dos resultados alcançados; 

c) Síntese e interpretação de lições aprendidas pelos técnicos que atuaram 

nessas comunidades; 

d) Estabelecimento de parcerias com a FUNAI e outros órgãos locais que 

estão envolvidos com a questão indígena; 

e) Consulta às lideranças e populações indígenas a respeito da adequação 

dos critérios, diretrizes e métodos de atuação do PCPR tendo em vista o 

objetivo da inclusão e atendimento do maior número possível de 

demandas emanadas das comunidades indígenas; 
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Os resultados dessas ações são apresentados na presente seção e subsidiam 

a proposta de estratégia de atuação do PCPR/MG junto às populações 

indígenas apresentada na seção seguinte. 

11.1 6.1- Participação das Comunidades Indígenas no PCPR/MG 

(1ª Fase) 

 
O PCPR/MG subsidiou, até o momento, 6 (seis) subprojetos em comunidades 

indígenas. Todos os subprojetos se caracterizaram como produtivos e 

beneficiam 525 famílias (com repetição), tendo-se investido um total de  R$ 

501.411,51. 

11.1.1 Tabela 2. Comunidades Indígenas contempladas pelo PCPR/MG. 

 
Os subprojetos aplicados nestas comunidades geraram resultados positivos, 

contribuindo para a melhoria de suas condições de vida e garantindo a 

participação das mesmas nos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural 

Sustentável - CMDRS. Dentre esses resultados destacam-se: (a) Maior 

participação dos beneficiários; (b) ocupação e renda aumentada; e, (c) o 

funcionamento dos subprojetos. 

 

Ao exporem sua experiência com o PCPR durante o Seminário de Consulta às 

Populações Indígenas da Área de Atuação do PCPR/MG (ver, a seguir, seção 

4.3), lideranças Xakriabá destacaram que as portas dos projetos sustentáveis 

se abriram recentemente para as populações indígenas, mas que sua 

experiência com o IDENE datava de 1995, quando implantaram três tipos de 

MUNICÍPIO COMUNIDADE/ASSOCIAÇÃO SUBPROJETO 
Nº 

FAM. 
VALOR 

TOTAL – R$ 

São João das 
Missões 

Aldeia Brejo do Mata Fome / Associação 
Indígena Xakriabá III 

Fabriqueta de 
Farinha 42 55.545,80 

São João das 
Missões 

Aldeia Riacho dos Buritis / Assoc. Indígena 
Xakriabá IV 

Unidade de 
Beneficiamento de 
Frutas 90 99.414,40 

São João das 
Missões 

Aldeia Sumaré/Peruaçu / Associação 
Indígena Xakriabá II 

Fabriqueta de 
Farinha 69 47.662,33 

São João das 
Missões 

Bebedouro / Assoc. dos PPR de 
Bebedouro 

Fabriqueta de 
Rapadura 63 99.165,00 

São João das 
Missões 

Bebedouro / Assoc. dos PPR de São João 
das Missões 

Fabriqueta de 
Derivados do Leite 140 99.643,98 

São João das 
Missões 

Xakriabá  /  A. Indígina Xakriabá Aldeia 
Barreiro Preto 

Mecanização 
Agrícola 121 99.980,00 

 TOTAL   525 501.411,51 



 64 

subprojetos do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor (PAPP): melhoria 

habitacional, aquisição de trator (ainda em funcionamento) e eletrificação rural 

(abrangendo nove aldeias). 

 

Em sua opinião, o PCPR é uma forma bem produtiva de trabalhar, desde que 

haja uma boa articulação ao nível comunitário, muitas reuniões, conversas e 

diálogo com a população.  Neste sentido, enfatizaram a importância do 

mecanismo de contrapartida comunitária e a facilidade de seu cumprimento 

pelas populações indígenas quando há um trabalho intenso por parte de suas 

lideranças de esclarecimento sobre seus propósitos e mobilização dos recursos 

humanos disponíveis. 

 

Entre os aspectos positivos do PCPR destacaram (a) o fato de que as ações 

são escolhidas pelas comunidades a serem beneficiadas, (b) a possibilidade de 

investimentos produtivos e os resultados positivos e sustentáveis alcançados 

com os subprojetos do PCPR em termos de geração de oportunidades de 

renda, redução das migrações sazonais, aproveitamento e preservação dos 

recursos naturais e (c) o acompanhamento técnico feito pelo IDENE durante a 

execução do projeto e na orientação para prestação de contas. 

 

Também deram ênfase ao processo de organização comunitária e de formação 

de associações indígenas atuantes e representativas, bem como a sua 

participação efetiva no conselho municipal de desenvolvimento rural 

sustentável, cuja atuação enaltecem pela capacidade de promover parcerias 

institucionais e de agregar uma visão de conjunto ao processo de seleção de 

propostas comunitárias para priorização e financiamento. Ao tratarem do tema 

do associativismo, demonstraram uma percepção arguta dos processos de 

organização e representação civil ao justificarem a decisão coletiva de 

formarem e fortalecerem um número limitado de associações para representar 

o conjunto de aldeias Xakriabá (9 associações atendem as 33 aldeias) em 

termos de conservação do poder de representação e pressão política dessas 

entidades.  
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As etnias Maxakali, Aranã e Pankararu ainda não foram atendidas pelo 

PCPR/MG.  A etnia Maxakali – cujas comunidades se localizam nos municípios 

de Santa Helena de Minas, Bertópolis e Teófilo Otoni, não teve nenhum 

subprojeto do PCPR analisado pela Unidade Técnica de Teófilo Otoni (Vale do 

Mucuri), devido não haver demanda priorizada por esta etnia pelos conselhos 

municipais.  Durante o Seminário de Consulta às Populações Indígenas da 

Área de Atuação do PCPR/MG (ver, a seguir, seção 4.3) tomou-se 

conhecimento de que a aldeia Cachoeirinha havia pleiteado um Centro 

Comunitário, mas este projeto não foi priorizado pelo CMDRS de Bertópolis, 

bem como que existem limitações no atendimento das comunidades Maxakali 

pelos escritórios municipais e regionais da EMATER.28 

 

As etnias Aranã, Pankararu e Pataxó que possuem seus territórios no 

Município de Coronel Murta, (Vale do Jequitinhonha) também não tiveram 

nenhum subprojeto analisados pela Unidade Técnica do IDENE de Araçuaí e 

também não apresentaram demandas aos respectivos conselhos municipais.  

Os escritórios da EMATER de Coronel Murta e a de Araçuaí também não 

atuam nesses territórios, que se localizam na divisa dos dois municípios.  

 

Relatos de técnicos do IDENE, da Fundação Nacional do Índio e da Fundação 

Nacional de Saúde coligidos durante o referido evento de consulta às 

populações indígenas informam sobre a dificuldade de realizar reuniões e 

conseqüentemente projetos nas aldeias dessas etnias e de obter a participação 

– especialmente dos Maxakali – na execução de projetos de desenvolvimento 

comunitário face ao predomínio de uma visão assistencialista.29   

 

Observou-se também que a falta de participação dessas etnias está 

relacionada ao desconhecimento por parte dos indígenas da existência do 

PCPR, à inexistência de um trabalho visando à mobilização, organização e 

                                                 
28

 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER-MG, 

vinculado a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  
29

 Os técnicos da FUNAI e da FUNASA destacam entre as principais dificuldades para atuar junto aos 

grupos Maxakali e desenvolver projetos de desenvolvimento comunitário sustentável ao predomínio da 

visão assistencialista, a resistência a cooperarem voluntariamente com a implementação de subprojetos e 

à tendência faccionalista da dinâmica social desse grupo, que imporia a necessidade de se evitarem 

iniciativas direcionadas à comunidade como um todo – fadadas ao abandono e ao insucesso – e de se 

considerarem os grupos de alianças familiares como núcleos independentes de atuação. 
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sensibilização dos indígenas e à falta de divulgação pelas Unidades Técnicas 

Regionais das Normas e Diretrizes Operacionais do PCPR.  A resistência por 

parte de alguns técnicos a atuarem junto a essas etnias estaria, por sua vez, 

relacionada (i) ao temor às reações dos indígenas com a presença de 

estranhos, (ii) à falta de conhecimentos etnológicos sobre as diferentes etnias 

indígenas que permitam compreender as dinâmicas sociais e políticas de cada 

grupo e que facilitariam a aproximação, o diálogo e a convivência entre 

técnicos e indígenas, e (iii) à falta de tempo hábil para atenderem as 

comunidades indígenas e responderem de forma efetiva às suas necessidades 

de organização e fortalecimento comunitário, mobilização de recursos locais e 

identificação de prioridades e potenciais de investimento,. 

 

Aldeia Sumaré/Peruaçu / Associação Indígena Xakriabá II 

Fabriqueta de Farinha – Beneficiários: 69 Famílias 

 
              FOTO: Rudimar Barbosa (Técnico do IDENE-MG) 
                     Data: 22/04/2008 
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Associação Indígena Xakriabá  / Aldeia Barreiro Preto 

Trator com Implementos Agrícolas – Beneficiários: 121 famílias 

      

     FOTO: Rudimar Barbosa (Técnico do IDENE-MG) 
       Data: 22/04/2008 

11.2 6.2 – Lições Aprendidas 

O relacionamento entre a unidade gestora do PCPR e o povo Xakriabá 

começou no período entre 1993 e 1997, quando da implementação do 

Programa de Apoio ao Pequeno Produtor (PAPP I e PAPP II).  Foram 

executadas, então e em São João das Missões, pelo PAPP I, obras de infra-

estrutura e sociais (subprojetos de pontes, escolas, centros comunitários e 

galpões) e, pelo PAPP II, nove redes de eletrificação rural que atenderam a 

nove aldeias da reserva  Xakriabá, beneficiando cerca de 500 famílias (2.500 

pessoas).  Foram os primeiros trabalhos efetivos  de campo que os técnicos do 

IDENE realizaram nas aldeias.  

 

De início, conseguir fazer a população indígena entender e, aceitar 

sua participação em mutirões para cumprirem com a responsabilidade da 

contrapartida de 10% dos subprojetos foi muito difícil. Os Xakriabá não 

entendiam o significado da 'contrapartida' e se recusavam a trabalhar sem 

receberem pagamento. Com isso as obras físicas se atrasavam e os processos 
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de prestação de contas ficavam sem conclusão. As inadimplências das 

associações se acumulavam e o município como um todo ficava prejudicado. 

 

No decorrer dos anos, a realização de assembléias com as populações das 

aldeias e de treinamentos com os diretores das associações indígenas 

facilitaram a execução e conclusão com sucesso dos subprojetos. Com 

a execução de cada obra, foram se esclarecendo as regras e deveres de cada 

um.  Hoje, o relacionamento entre o IDENE e os Xakriabá é muito mais proativo 

e produtivo. 

 

Ao final de 2006, com o início das ações do PCPR na região, a comunidade 

indígena, mais organizada, mais informada e mais ágil, tendo em suas mãos o 

comando do CMDRS local, da Prefeitura Municipal e de bom número de vagas 

na Câmara Municipal, partiu rápido para a execução e apresentação de 

subprojetos.  A mobilização dos Índios Xakriabá para a participação no 

PCPR/MG ocorreu de forma tranqüila e com grande participação dos atores 

sociais envolvidos. O encontro e a exposição dos objetivos do projeto 

ocorreram em âmbito municipal onde todas as lideranças das aldeias que 

tinham projetos já formulados participaram ativamente do processo. A 

mobilização para uma melhoria nas condições de vida no município é intensa, 

podendo-se observar que já receberam inúmeras ajudas de projetos 

governamentais, ONG’s e pesquisas universitárias. O número de líderes 

indígenas participando do CMDRS é grande e suas contribuições vão desde 

opiniões sobre prioridades das aldeias até discussões sobre viabilidade 

econômica e cultural de projetos e políticas públicas que dizem respeito a sua 

etnia. 

 

Os recursos destinados para o município de São João das Missões, cerca de 

R$ 680.000,00, foram distribuídos entre sete subprojetos para sete 

comunidades, sendo cinco delas aldeias Xakriabá.  Um subprojeto de 

fabriqueta de derivados de leite foi concedido a uma associação urbana e outro 

atendeu à comunidade de Bebedouro (próxima à cidade). Com esses 

subprojetos foram atendidas diretamente 577 famílias e cerca de 2.900 

pessoas. Diferentemente do que ocorria na época do PAPP, seis dos sete 
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subprojetos foram destinados à produção. Foram implantados nas aldeias e na 

cidade dois subprojetos de Fabriqueta de Farinha, uma Unidade de 

Beneficiamento de Frutas, uma Fabriqueta de Rapaduras, uma Fabriqueta de 

Derivados de Leite e um de Mecanização Agrícola. Apenas o que contemplou 

às aldeias Santa Cruz e São Domingos foi destinado à construção de um 

Centro Social Comunitário.  

  

Dos sete subprojetos liberados, seis já foram concluídos. Apenas o da 

comunidade de  Bebedouro, que não é uma associação indígena, se encontra 

com as obras paralisadas e com o prazo de conclusão já esgotado, mesmo 

após duas prorrogações. As demais associações já concluíram ou estão 

concluindo os processos de prestação de contas.  Em breve estarão aptas a se 

candidatarem a novos subprojetos do PCPR. 

 

De todos esses subprojetos, vale destacar a fabriqueta de derivados de leite 

por ser uma das primeiras experiências efetivas de integração de programas 

geridos pelo IDENE. Trata-se de um laticínio que já está funcionando a todo 

vapor e atende ao Programa Leite Fome Zero – Leite Pela Vida. O PCPR 

financiou a construção e o equipamento do laticínio; a produção de leite é 

adquirida pelo Programa Leite pela Vida e distribuída por seus voluntários às 

famílias carentes previamente cadastradas pelo IDENE.  Desta forma, retorna 

em grande medida às famílias Xakriabá, contribuindo para garantir sua 

segurança nutricional. 

“O PCPR beneficia não somente a comunidade, mas todo o 

município”. Antônio Araújo Santana, representante Xakriabá.   

 

 As únicas dificuldades que o desenvolvimento das ações do PCPR junto aos 

Xakriabá ainda encontra referem-se ao atendimento de regras de tomada de 

preço e, por conseguinte, da prestação de contas.  As populações indígenas e 

suas concebem a determinação da tomada de Preços com a prática da 

pechincha ou do leilão e ao invés de se solicitarem das empresas do ramo pelo 

menos três orçamentos em papel timbrado e, em seguida, decidirem pelo preço 

mais em conta dentre os três apresentados, vão de comércio em comércio 

fazendo pechincha verbal, na tentativa de conseguir pequenas vantagens 
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financeiras para a aquisição de cada item. Ao final, quando têm de apresentar 

a documentação para fecharem suas prestações de contas, elas dificilmente 

possuem três orçamentos ou cópia do contrato assinado com a empresa 

vencedora e, por conseguinte, têm suas prestações de contas reprovadas pelo 

técnico do IDENE. 

            
           FOTO: Lucas Zenha – 18/03/2009 / Representantes da Etnia Xakriabá  

   

O PCPR/MG é bem visto pelos indígenas Xakriabá como: 

- Uma forma de dotar a comunidade de uma infra-estrutura adequada 

para o atendimento dos agricultores familiares; 

- Reduzir perdas na produção com o atendimento em tempo hábil; 

- Redução de custos na produção; 

- Proporcionar ampliação da área produtiva;  

- Contribuir para o crescimento socioeconômico da comunidade; 

- Fortalecer o associativismo.   

 

As intervenções envolvendo povos indígenas devem obedecer às 

peculiaridades de cada povo e/ou comunidade, levando-se em consideração a 

promoção e a manutenção do bem estar, a conservação e a proteção da 

diversidade biológica, cultural e a saúde individual e coletiva.  
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11.3 6.3 – Participação Durante a Fase de Preparação do 

PCPR/MG (2ª. Fase) 

Em atendimento aos acordos internacionais de que o Brasil é signatário e das 

recomendações da Política Operacional 4.10 do Banco Mundial, o IDENE 

organizou, com o apoio da Administração Executiva Regional de Governador 

Valadares da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), uma consulta pública às 

lideranças de todas as etnias indígenas cujas aldeias se encontram dentro da 

área de atuação do PCPR/MG.  O Seminário de Consulta às Populações 

Indígenas da Área de Atuação do PCPR/MG ocorreu nos dias 18 e 19 de 

março de 2009, no Hotel Fazenda Eldorado (município de Freio Inocêncio, 

MG).  O IDENE providenciou o transporte das lideranças indígenas das 

diversas etnias.  22 lideranças indígenas, técnicos da FUNAI, da Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA) e do IDENE participaram do Seminário, que foi 

acompanhado por consultor do Banco Mundial. 

 

Os objetivos do Seminário eram: (a) Consultar as lideranças indígenas sobre a 

viabilidade do atendimento das populações indígenas pelo PCPR/MG e a 

adequação de sua forma de atuação; (b) disseminar a experiência vivenciada 

pelos índios Xakriabá na implementação do PCPR nas aldeias do município de 

São João das Missões; (c) manter um primeiro contato com as lideranças das 

diversas etnias e aprofundar o conhecimento das realidades vivenciadas por 

cada aldeia; (d) forjar uma parceria entre IDENE, FUNAI, FUNASA e lideranças 

indígenas visando a implementação de uma estratégia específica do PCPR/MG 

para atuação junto às populações indígenas; e (e) acordar princípios, diretrizes 

e métodos para a atuação do PCPR/MG junto às populações indígenas. 

 

O Seminário foi organizado em três períodos de quatro horas de atividades. 

 No primeiro período, procedeu-se a uma breve apresentação do IDENE 

e alguns dos principais programas e políticas de governo que coordena 

e a uma apresentação dos princípios básicos de atuação do PCPR/MG.  

As duas sessões foram marcadas por grande quantidade de 

questionamentos e solicitações de esclarecimento por parte de 
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lideranças indígenas e de técnicos das entidades parceiras 

participantes. 

As principais questões levantadas referiram-se a: a necessidade de se 

garantir a participação de representantes indígenas nos conselhos 

municipais de desenvolvimento rural sustentável que constituem a esfera 

primária de deliberação a respeito dos subprojetos que serão 

implantados em cada município; a necessidade da contrapartida 

comunitária e a obrigatoriedade da aplicação dos recursos conveniados 

com as associações beneficiárias no objeto do convênio face a uma 

tendência prevalecente entre os Maxakali de resistirem a cooperarem 

voluntariamente na implantação de projetos de desenvolvimento 

comunitário realizados em seu benefício; a obrigatoriedade da prestação 

de contas por parte das associações beneficiárias; o nível organizacional 

diferenciado das diferentes aldeias; a limitação dos recursos alocados 

para cada município e a disputa com comunidades rurais não-indígenas; 

as limitações do atendimento das comunidades Maxakali pela EMATER 

e a necessidade de que o IDENE forneça a assistência e 

acompanhamento técnico necessário quer à formação de associações, 

quer ao seu fortalecimento organizacional, quer durante a execução dos 

subprojetos que venham a ser financiados nas comunidades indígenas. 

Dadas as dificuldades de expressão dos Maxakali em língua portuguesa, 

garantiu-se sempre tempo para a tradução e debate na língua original do 

grupo. 

 No segundo período, inicialmente os representantes da etnia Xakriabá 

fizeram uma apresentação da sua experiência com o PCPR/MG e 

abordaram temas que haviam suscitado questionamentos durante as 

apresentações prévias (a problemática da organização comunitária 

necessária à participação efetiva das populações indígenas no 

PCPR/MG, a atuação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento 

Rural Sustentável, a forma como obtiveram a participação de suas 

comunidades no cumprimento das responsabilidades de contrapartida 

exigida pelas diretrizes do programa e as condições para realizar a 

prestação de contas). 
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Completada esta exposição, os participantes foram divididos em dois 

grupos – o primeiro composto pelas lideranças indígenas e, por sua 

solicitação, um técnico da FUNAI e um da FUNASA e o outro composto 

pelos demais técnicos participantes – para debaterem as condições para 

aperfeiçoar a atuação do PCPR/MG junto às populações indígenas. 

 No terceiro período, as conclusões dos debates realizados em grupo 

foram compartilhados e uma agenda comum de princípios e diretrizes 

para a atuação do PCPR/MG junto às populações indígenas foi 

acordada.  Estes princípios estão refletidos no presente documento e na 

estratégia adotada pelo IDENE para atuação do PCPR junto às 

populações indígenas de Minas Gerais.  São eles: 

o Viabilizar a participação de representantes indígenas nos 

CMDRS; 

o Realizar um trabalho de mobilização e divulgação junto às 

populações; 

o Apoiar a formação e fortalecimento de associações indígenas; 

o Consolidar a Assistência Técnica em todos os municípios;  

o Garantir o acesso dos técnicos do IDENE às comunidades 

indígenas, objetivando maior diálogo inter-cultural, troca e 

complementaridade de conhecimentos; 

o Iniciar imediatamente ao atendimento às comunidades que já 

estejam com um nível maior de organização e preparar as que 

demandam um prazo maior de maturação, buscando uma 

estratégia junto aos CMDRS para a garantia de recursos para o 

atendimento; 

o Registrar as reuniões de mobilização, por meio de relatório 

específico, para que possam ser verificados os avanços feitos; e, 

o Assegurar, junto a FUNAI, a participação dos chefes de aldeia ou 

outro representante para acompanhar as mobilizações do IDENE 

nas aldeias indígenas.  

A participação das lideranças indígenas presentes em todas as etapas do 

seminário foi intensa e efetiva.  Todas fizeram questão de expressar, no 

momento final, sua opinião a respeito da importância da inclusão das áreas 

indígenas no campo de atuação do PCPR e aprovaram a realização do 
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Seminário durante a fase de preparação da nova etapa do projeto dada a 

importância atribuída à consulta aos indígenas ao longo de todo o processo de 

implantação de políticas públicas que lhes afetam. 

 

O Seminário foi documentado pela Assessoria de Comunicação do IDENE e 

divulgado por meio da página oficial da instituição na INTERNET e do Diário 

Oficial do Estado (“Minas Gerais”). 

          

        FOTO: Lucas Zenha – 18/03/2009 / Seminário de Consulta às Populações Indígenas.  

12 7 – Estratégia Para Intensificar a Participação das 
Populações Indígenas no PCPR/MG (2ª. Fase) 

 

Consideradas todas as informações até aqui apresentadas e respeitando as 

decisões acordadas com as lideranças indígenas durante o Seminário de 

Consulta às Populações Indígenas da Área de Atuação do PCPR/MG, 

estabelece-se que a atuação do Projeto junto às populações indígenas será 

norteada pelos seguintes princípios e diretrizes: 

1 Em sua atuação junto às populações indígenas, o PCPR/MG seguirá as 

principais diretrizes que norteiam a implementação de seus subprojetos 

comunitários como um todo. A estratégia comum de atuação do PCPR – 

a saber: (i) comunidades rurais ou em sede de distritos ou municípios 

com menos de 7.500 habitantes se reúnem, identificam suas prioridades 

e apresentam suas demandas por meio de uma associação comunitária 
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formalmente organizada; (ii) conselhos municipais com representação 

majoritária do público beneficiário avaliam e priorizam, com base em 

valor previamente informado pelo IDENE e estabelecido de acordo com 

critérios técnicos de alocação por município, as demandas a serem 

financiadas; (iii) projetos técnicos são elaborados e avaliados pelo 

IDENE; (iv) convênios são celebrados entre o IDENE e a associação 

beneficiária; (v) subprojetos comunitários são executados pela 

associação beneficiária; (vi) subprojetos comunitários são propriedade 

da associação comunitária – será mantida. 

2  Na análise dos subprojetos oriundos das comunidades indígenas, serão 

considerados os mesmos critérios dos demais, são eles: legitimidade da 

demanda e da entidade pleiteante; avaliação rigorosa dos impactos 

ambientais e culturais das ações demandadas de modo a garantir a 

preservação do meio ambiente e a identidade cultural de cada etnia; 

prioridade conferida às ações que compreendam uma visão integrada 

das potencialidades e problemas das áreas indígenas como um todo em 

relação a ações pontuais; e garantia de auto-sustentação social, 

econômica e ambiental dos subprojetos pleiteados. As demandas 

comunitárias a serem atendidas nas áreas indígenas deverão, ademais, 

ser compatíveis com a tradição e aptidão das comunidades indígenas. 

3 Para lidar com a especificidade da situação vivida por algumas etnias e 

confrontar as dificuldades e limitações impostas a sua participação, que 

foram identificadas durante o Seminário, adotar-se-ão de forma 

suplementar as seguintes ações: 

a. O IDENE desenvolverá trabalho junto aos CMDRS dos 

municípios onde há presença de populações indígenas no sentido 

de serem abertas vagas – com direito a voz e a voto – aos 

representantes destas duas comunidades tradicionais em seu 

colegiado. 

b. O IDENE apoiará ao processo de formação e fortalecimento das 

associações comunitárias indígenas, capacitando-as nas áreas 

em que revelarem maiores limitações. 

c. O IDENE realizará – com o apoio das lideranças indígenas e das 

entidades parceiras – visitas prévias às aldeias, disseminando as 
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diretrizes do PCPR, tomando conhecimento das realidades locais 

e apoiando os processos de organização comunitária e de 

levantamento de prioridades comunitárias 

d. Estes trabalhos terão início imediato com os objetivos de: (i) 

aproveitar o espaço de diálogo aberto com a realização do 

Seminário; (ii) preparar as comunidades indígenas para que, no 

momento da implantação do PCPR/MG (2ª. Fase), estejam aptas 

a concorrer com seus pleitos junto aos CMDRS; e, assim, (c) 

garantir que suas demandas, as propostas e os projetos possam 

ser contemplados pelo projeto. 

e. O IDENE registrará todas as reuniões de mobilização e atividades 

de campo realizadas junto às comunidades indígenas, por meio 

de relatório específico, para que possam ser verificados os 

avanços alcançados. 

f. O IDENE desenvolverá material específico para promover a 

divulgação do PCPR/MG (2ª. Fase) junto às comunidades 

indígenas e para disseminar a relevância da inclusão das 

mesmas entre os beneficiários do projeto junto aos conselheiros 

municipais, servindo-se para tanto de recursos áudio visuais que 

documentem a experiência Xakriabá, desde a época do PAPP até 

os dias atuais. 

g. A direção do IDENE manterá entendimentos com a direção da 

EMATER no sentido de consolidar a assistência técnica em todos 

os municípios e junto a todos os grupos sociais existentes dentro 

da área de atuação do PCPR/MG (2ª. Fase). 

h. A direção do IDENE manterá entendimentos com a FUNAI no 

sentido de assegurar a participação dos chefes de aldeia ou 

outros representantes deste órgão e seu acompanhamento das 

mobilizações que venha a fazer nas áreas indígenas. 

 

Adotadas estas diretrizes, esta estratégia assume que a participação das 

populações indígenas da região norte e nordeste do Estado de Minas Gerais 

dar-se-á na forma de uma participação informada e mitigará os riscos que 
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poderiam, d’outro modo, obstaculizar a participação das diversas etnias 

indígenas no projeto. 

12.1 7.1 - Benefícios Esperados 

A expectativa é que, ao atender as demandas das comunidades indígenas, o 

PCPR possa contribuir para: 

 

 Minimizar as deficiências dos serviços básicos de saneamento e 

abastecimento d’água, contribuindo para melhorar as condições gerais 

de saúde e a qualidade de vida das populações indígenas; 

 Aumentar e diversificar a capacidade produtiva, sua produção agrícola e 

artesanal, contribuindo para garantir sua segurança alimentar e reduzir 

sua vulnerabilidade social; 

 Reduzir o impacto negativo sobre o meio ambiente das atividades 

econômicas de exploração dos recursos vegetais e hídricos que 

constituem a principal alternativa de geração de renda disponível nas 

terras indígenas; 

 Potencializar o impacto de diversas intervenções públicas, por meio da 

integração a nível local e da busca da complementaridade de seus 

investimentos (especialmente a das ações e políticas públicas 

coordenadas e geridas pelo IDENE); 

 Ampliar os canais de diálogo e entendimento entre as populações 

indígenas e a sociedade regional; e 

 Aumentar o capital social. 

 
 

13 8 - Monitoramento e Avaliação 

 
O Monitoramento do Plano de Participação das Populações Indígenas será 

parte do Sistema de Informação e Monitoramento (MIS), que já vem sendo 

adotado pelo PCPR/MG (1ª. Fase), como instrumento de gerenciamento e de 

avaliação.  Os principais aspectos relacionados à implementação do PPPI 

constarão da base de dados do MIS, incluindo informações sobre o 

desempenho físico-financeiro por comunidade beneficiada, seu perfil 
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socioeconômico e indicadores chaves para avaliação de resultados de 

impactos. 

 

As atividades desenvolvidas junto às comunidades indígenas pela equipe do 

IDENE serão objeto, como destacado na seção 7, de relatório específico e do 

acompanhamento de técnicos da FUNAI. 
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