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O Projeto “Corredores etnoambientais na Amazônia 

brasileira: vinculando a conservação da biodiversidade 

com a gestão territorial indígena” foi apoiado pela 

Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional (United States Agency for International 

Development – USAID) entre 2009 e 2012. Foi executado 

por um consórcio de seis organizações brasileiras, o qual, 

na sua primeira reunião, decidiu autodenominar-se “Garah 

Itxa”. Na língua paiter suruí, a frase Garah Itxa signifi ca 

“juntos com a fl oresta”. Esse nome foi escolhido porque 

expressava de forma sucinta a fi losofi a do projeto: quando 

os povos indígenas, os ambientalistas e as organizações 

governamentais e não governamentais juntam seus esforços 

com a fl oresta amazônica, a conservação da biodiversidade 

e o bem-estar dos povos da fl oresta se tornam possíveis. 

Esta publicação apresenta as principais realizações 

do Projeto Garah Itxa em seus três anos de operação, 

tendo como ponto focal o conceito de “corredores 

etnoambientais”. Esse conceito vinha sendo trabalhado pela 

Associação Metareilá do Povo Indígena Suruí e a Kanindé 

Associação de Defesa Etnoambiental, em Rondônia e Mato 

Grosso, envolvendo os corredores etnoambientais Tupi Mondé 

e Kawahiba, tendo sido adotado pelo Consórcio Garah Itxa, 

que ampliou o raio de atuação para o sul do Amazonas 

como uma política pública inovadora capaz de melhorar 

as práticas de conservação da biodiversidade e, ao mesmo 

tempo, consolidar os territórios indígenas e as unidades de 

conservação da região da Amazônia Ocidental. No transcorrer 

deste livro, o leitor conhecerá mais sobre as ameaças à 

fl oresta amazônica, as ações feitas pelos povos indígenas 

e seus aliados para frear essas ameaças e os resultados 

alcançados com sua tentativa de construir uma nova prática 

socioambiental na região, sempre “juntos com a fl oresta”.

PRÓLOGO – GARAH ITXA: 
JUNTOS COM A FLORESTA

Na língua suruí, a frase Garah Itxa 
signifi ca “juntos com a fl oresta”. 
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A região da Amazônia Ocidental 

abarca o estado de Rondônia, o sul 

do estado de Amazonas e o oeste do 

estado do Mato Grosso. Até meados 

do século XX, esta região consistia em 

vastas fl orestas tropicais habitadas 

principalmente por povos indígenas 

e outras populações tradicionais. A 

construção de estradas, começando 

com a construção da Estrada de 

Ferro Madeira-Mamoré, no início do 

século XX, e intensifi cando-se com a 

abertura da BR-364 na década dos 

1970, facilitou processos massivos 

de colonização e de desmatamento. 

Nas décadas posteriores, a mata 

foi substituída pelos pastos para a 

criação de gado e, mais recentemente, 

para o cultivo extensivo de soja. Na 

atualidade, as atividades de mineração 

– lideradas pela procura desenfreada 

de ouro e diamantes – e de extração 

ilegal de madeira têm provocado 

invasões dos territórios indígenas e 

sérios problemas de contaminação 

do ambiente. Nesse mesmo período, 

houve também um aumento nas 

invasões dos territórios indígenas por 

caçadores e pescadores.

A FLORESTA 
AMAZÔNICA E  
OS SEUS POVOS 
SOB AMEAÇA

Na última década, o surgimento 

de uma fronteira energética, 

centrada na construção de grandes 

hidrelétricas – tais como as do 

Complexo Hidroelétrico do Rio 

Madeira (Santo Antonio e Jirau), bem 

como as de Ribeirão e Tabajara, ainda 

previstas para serem construídas –, 

está produzindo grandes impactos 

regionais. As áreas urbanas crescem 

rapidamente e baseiam seus 

mercados na produção madeireira e 

agropecuária, fomentando, muitas 

vezes, as atividades ilegais de 

extração de madeira e minerais. Essas 

atividades estão vinculadas a uma 

visão particular de desenvolvimento 

que procura “integrar” a Amazônia 

às exigências das economias externas 

de região, sejam elas nacionais ou 

internacionais, em vez de pensar a 

região com base nas suas próprias 

necessidades a partir dos povos da 

fl oresta que moram lá.

Essas intensas ações depredadoras 

produziram impactos sociais 

e ambientais negativos aos 

habitantes tradicionais da região, 

Um dos grandes 
desafi os, 
portanto, é 
promover ações 
conjuntas entre 
os múltiplos 
setores da 
sociedade 
voltadas para 
a mitigação 
dos diversos 
impactos 
ambientais na 
região [...]
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especifi camente aos povos indígenas. 

Frente às ameaças que pairam sobre 

a região, há uma desarticulação 

regional entre os diversos atores 

sociais – povos indígenas, moradores 

de reservas extrativistas, organizações 

não governamentais, instituições do 

governo federal, estadual e municipal 

– na busca por medidas mitigadoras. 

Essa situação é exacerbada pela falta 

de respeito pelos direitos indígenas, 

pela carência de políticas e serviços 

governamentais dirigidos à população 

indígena e pela fragilidade institucional 

de diversas instituições locais, como é o 

caso das associações indígenas.

Um dos grandes desafi os, portanto, 

é promover ações conjuntas entre 

os múltiplos setores da sociedade 

voltadas para a mitigação dos 

diversos impactos ambientais 

na região e para a formulação e 

implementação de novas políticas 

públicas de proteção da fl oresta e 

dos povos que ali moram mediante 

processos participativos. O Projeto 

Garah Itxa se inseriu plenamente 

dentro desse processo.

Fernanda Preto
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ivulgação

Paiter Suruí, durante o Mapimai - a festa da criação do mundo

Jiahui diante do impacto da estrada que corta a aldeia
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A ESTRATÉGIA 
CONSERVACIONISTA 
DAS ÁREAS 
PROTEGIDAS

consiste na criação de áreas protegidas – 

também conhecidas como unidades de 

conservação (UCs) –, nas quais as ações 

de utilização dos recursos naturais são 

limitadas de acordo com as orientações 

de um plano de manejo desenvolvido 

por biólogos e outros cientistas. Muitas 

das áreas protegidas na Amazônia 

brasileira foram estabelecidas como de 

“proteção integral”, uma modalidade 

que proibia a moradia de pessoas e a 

utilização de recursos naturais dentro 

de sua área de abrangência. Isto gerou 

problemas com os povos indígenas que 

moravam lá há séculos. 

Outro problema encontrado pelos 

conservacionistas na implementação 

da política para estabelecer áreas 

protegidas foi que, em muitas regiões 

da Amazônia, as áreas protegidas 

representavam “ilhas” de biodiversidade 

num “mar” de devastação. Ou seja, as 

áreas protegidas não foram capazes 

de resolver o problema sério da 

fragmentação de habitats. Na década 

de 1990, o conceito de “corredores 

ecológicos” foi introduzido pelos 

conservacionistas em prol de superar 

essa defi ciência. A intenção dessa nova 

política ambiental era estabelecer 

conexões geográfi cas e biológicas 

Fernanda Preto

Os processos de destruição da fl oresta 

amazônica descritos na seção anterior 

geraram preocupação nacional e 

internacional. A partir da década dos 1980, 

a Amazônia capturou a imaginação do 

movimento ambientalista, tornando-a um 

ícone para as lutas de conservação das 

fl orestas tropicais e da rica biodiversidade 

que elas contêm. A principal política pública 

empregada pelos conservacionistas para 

proteger as fl orestas e a biodiversidade 

Extrativismo: Atividade Econômica Sustentável 

em Terras Indígenas
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conservação. Os primeiros intentos de 

realizar essa incorporação aconteceram 

nos mosaicos de Rondônia – com 

a criação, em 2001, do Corredor 

Binacional Iténez-Mamoré-Guaporé 

por um grupo de organizações não 

governamentais ligadas ao Grupo de 

Trabalho Amazônico (GTA), à Secretaria 

de Estado do Desenvolvimento 

Ambiental (Sedam) e ao Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 

envolvendo treze terras indígenas 

– e nos mosaicos de Amapá e Alto 

Rio Negro. Em 2008, foi instituído o 

Grupo de Trabalho Interministerial 

para elaborar a Política Nacional de 

Gestão Territorial e Ambiental de 

Terras Indígenas (PNGATI) e, no ano 

seguinte, foram realizadas consultas 

aos povos indígenas de todo o país 

para a elaboração dessa política2.  Foi 

nesse contexto que o Projeto Garah 

Itxa lançou a proposta de estabelecer 

corredores etnoambientais, concebidos 

como um aperfeiçoamento das políticas 

anteriores dos corredores ecológicos e 

dos mosaicos de áreas protegidas.

1 Artigo 26 da Lei do SNUC diz: “Quando 

existir um conjunto de unidades de conservação 

de categorias diferentes ou não, próximas, 

justapostas ou sobrepostas, e outras áreas 

protegidas públicas ou privadas, constituindo 

um mosaico, a gestão do conjunto deverá 

ser feita de forma integrada e participativa, 

considerando-se os seus distintos objetivos 

de conservação, de forma a compatibilizar 

a presença da biodiversidade, a valorização 

da sociodiversidade e o desenvolvimento 

sustentável no contexto regional.”

2 A PNGATI foi instituída pelo governo 

federal por meio do Decreto nº 7.747, de 5 de 

junho de 2012.

entre distintos fragmentos de um 

determinado ecossistema para facilitar 

as migrações das espécies biológicas, 

fortalecer seus ciclos de reprodução 

e manter os fl uxos hidrológicos. 

Embora os primeiros corredores 

ecológicos estabelecidos incluíssem 

áreas protegidas e terras indígenas 

com a ideia de criar um sistema 

geográfi co maior de conservação das 

fl orestas, a ênfase foi dada para as 

áreas protegidas, sendo que, em muitos 

casos, os povos indígenas nem sabiam 

que formavam parte do corredor.

A promulgação da Lei do Sistema 

Nacional das Unidades de Conservação 

– SNUC (Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000) introduziu outro conceito para a 

proteção do meio ambiente: o mosaico 

de áreas protegidas1.  Todavia, essa 

nova política sofria dos mesmos vícios 

da política dos corredores ecológicos: 

não contemplava adequadamente as 

terras indígenas que existiam na região 

dos mosaicos. Com o estabelecimento 

da Política Nacional das Áreas 

Protegidas em 2006, a qual criou um 

espaço para a gestão ambiental das 

terras indígenas, houve uma nova 

oportunidade para incorporar as terras 

indígenas nas políticas nacionais de 

Fernanda Preto

A Conservação dos Recursos Hídricos 

depende dos Povos Indígenas
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OS CORREDORES  
ETNOAMBIENTAIS

O conceito de corredor etnoambiental representa um 

dos aportes mais importantes do Projeto Garah Itxa à 

conservação da fl oresta amazônica. Esse conceito, assim 

como os de corredores ecológicos e mosaicos de áreas 

protegidas, postula que as políticas públicas de proteção 

da biodiversidade precisam de abordagens amplas em nível 

regional ou na escala de paisagens. A principal diferença, 

porém, é que os corredores etnoambientais integram as 

preocupações e experiências dos povos indígenas nas práticas 

e políticas de conservação e desenvolvimento sustentável.

Um dos principais pressupostos do Projeto Garah Itxa é que 

os processos históricos de adaptação dos povos indígenas 

à fl oresta amazônica contêm os elementos essenciais 

para a elaboração de políticas públicas de conservação da 

fl oresta. Existe, por exemplo, uma correlação entre centros 

de alta biodiversidade e de alta diversidade cultural. Essa 

correlação não é acidental, mas o resultado de séculos de uso 

sustentável de fl orestas tropicais por povos indígenas que 

têm protegido e, em alguns casos, aumentado a diversidade 

biológica. Essa correlação também tem implicações diretas 

para o trabalho de conservação na Amazônia.  

Assim, os povos indígenas podem ser líderes regionais de 

conservação em vez de meros coadjuvantes nas políticas de 

áreas protegidas. Em alguns casos, o exercício desta liderança 

envolve a manutenção e o fortalecimento de práticas 

tradicionais dos grupos indígenas. Em outros casos, requer 

formação e capacitação para atender às novas situações 

produzidas pelas dinâmicas da fronteira na Amazônia. Essa 

abordagem existe em contraponto aos mecanismos de 

Indigena 

Paiter Suruí
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comando e controle baseados em proibições 

burocráticas ditadas em âmbito estadual e 

federal, mas que raras vezes são fi scalizadas 

nas regiões de fronteiras em expansão.

O conceito de corredores etnoambientais 

concebe as políticas de conservação 

e as práticas de gestão ambiental dos 

povos indígenas como complementares e 

propõe que estas podem ¬– e devem – ser 

trabalhadas de forma coordenada para 

confrontar melhor as ameaças externas 

que degradam e destroem a fl oresta. Para 

conseguir essa coordenação, é preciso abrir 

espaços de diálogo entre os conservacionistas 

e os povos indígenas para construir metas em 

comum em torno da proteção da fl oresta e de 

seus habitantes. Esse diálogo se complica, às 

vezes, em função do  envolvimento de duas 

entidades governamentais administrativas: 

o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a 

Fundação Nacional do Índio (Funai). Além 

disso, esse diálogo precisa ser ampliado 

para incorporar outros grupos tradicionais, 

tais como quilombolas, agroextrativistas e 

ribeirinhos, os quais têm suas próprias formas 

de utilizar a fl oresta de forma sustentável. 

Uma vez consolidadas as metas em comum 

em torno da proteção da fl oresta, esses 

grupos estarão mais bem preparados para 

frenar as ações predatórias realizadas em 

nome de um suposto desenvolvimento 

econômico.

Em suma, as terras indígenas e as unidades 

de conservação constituem-se em áreas 

geográfi cas privilegiadas para uma estratégia 

de longo alcance visando à conservação 

da biodiversidade da fl oresta amazônica. 

A proposta dos corredores etnoambientais 

surge do fecundo movimento socioambiental 

brasileiro, que, nas últimas três décadas, 

vem mostrando como o ambiental e o social 

podem caminhar juntos.
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O PROJETO GARAH ITXA: 
2009-2012

O objetivo do Projeto 
Garah Itxa

O objetivo global do Projeto Garah 

Itxa era melhorar as práticas de 

conservação da biodiversidade e 

manter a integridade das terras 

indígenas na área da Amazônia 

Ocidental. O principal mecanismo 

escolhido para alcançar esse 

objetivo foi o fortalecimento de 

dois corredores etnoambientais: o 

Corredor Tupi-Mondé e o Corredor 

Tupi-Kawahiba. Na execução do 

projeto, dois sítios-âncoras foram 

selecionados, um para cada corredor 

etnoambiental trabalhado pelo 

projeto. A utilização de sítios-âncoras 

foi estratégica, baseada na ideia de 

que o êxito na implementação de 

atividades numa terra indígena (TI) 

produziria um efeito demonstrativo 

positivo para as terras indígenas 

vizinhas, algo que funcionou tanto 

no Corredor Tupi-Mondé quanto no 

Tupi-Kawahiba.

A estrutura do Projeto 
Garah Itxa

O Projeto Garah Itxa se estruturou 

segundo três componentes 

interligados: 1) gestão territorial 

indígena; 2) fortalecimento de 

organizações indígenas; e 3) atividades 

para geração de renda sustentável. 

O primeiro componente – gestão 

territorial indígena – orientou o 

projeto politicamente. O termo gestão 

territorial indígena é entendido 

como o controle político e o manejo 

ambiental pelo povo indígena do 

espaço geográfi co que compreende 

seu território. Por se referir ao 

território de um grupo social, em vez 

de um ecossistema, o conceito de 

gestão territorial opera dentro das 

esferas cultural e política. As ações 

de gerenciamento ou administração 

desse território, contidas na noção 

de gestão, são realizadas pelo povo 

indígena. Mas, essas ações, além de 

contemplar seus interesses sociais, 

econômicos e políticos, contêm uma 

preocupação com o manejo dos fl uxos 

biológicos e hidrológicos do território. 

Assim, o conceito de gestão territorial 

indígena abrange atividades tanto 

de ordenamento territorial quanto 

de gestão ambiental como partes 

essenciais de sua implementação. 

O segundo componente – 

fortalecimento de organizações 

indígenas ¬– focalizou-se no 

aumento da capacidade institucional 

e de gestão necessárias para a 
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proteção e uso sustentável dos 

territórios dos povos indígenas. O 

projeto ofereceu às organizações 

indígenas apoio técnico, fi nanceiro 

e legal na realização das suas 

funções. Providenciou ferramentas 

técnicas e materiais didáticos para 

a sistematização de diferentes 

experiências em gestão ambiental e 

desenvolvimento sustentável e para o 

intercâmbio dessas experiências entre 

as organizações. O projeto também 

facilitou instâncias de cooperação 

interinstitucional na formulação e 

negociação de novas políticas públicas 

voltadas à conservação e à gestão 

territorial. 

Em seu início, o projeto identifi cou 

que um dos principais desafi os para 

estabelecer sistemas duradouros 

de gestão territorial indígena 

seria vincular os planos de gestão 

territorial à implementação de 

atividades de geração de renda que 

fossem economicamente viáveis e 

ambientalmente sustentáveis. Uma 

das difi culdades encontradas foi a 

falta de um adequado entendimento 

sobre como funciona uma economia 

de mercado e a identifi cação dos 

elementos necessários para participar 

no mercado de forma plena. Esses 

desafi os formaram o núcleo do 

terceiro componente – atividades 

para geração de renda sustentável. 

Duas atividades econômicas 

foram privilegiadas pelo projeto: o 

ecoturismo em terra indígena e a 

confecção e venda de artesanato.  

A metodologia do Projeto 
Garah Itxa

O fortalecimento de um corredor 

etnoambiental precisa ser feita 

com base em uma metodologia que 

garanta a participação consciente 

Pintura do banco dos lideres durante o mapimai

Fernanda Preto
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e efetiva dos povos indígenas e suas respectivas organizações, ao mesmo 

tempo que mantém um alto grau de efi ciência técnica e impacto político. 

Uma das principais inovações do Projeto Garah Itxa foi a elaboração de uma 

metodologia integrada a partir de diferentes instrumentos desenvolvidos 

pelos distintos membros do Consórcio Garah Itxa.

A metodologia desenvolvida possui quatro fases, que contemplam o processo 

sequencial e lógico necessário para o fortalecimento de um corredor 

etnoambiental: i) diagnóstico e mapeamento participativos; ii) capacitação e 

treinamento; iii) planejamento e implementação; e iv) mobilização política. Cada 

fase foi executada por meio de instrumentos técnicos elaborados e refi nados 

pelos membros do consórcio. No decorrer do projeto, a integração entre esses 

distintos instrumentos foi uma constante preocupação da equipe. Os nomes dos 

oito instrumentos, bem como seu lugar na sequência e o nome dos membros do 

consórcio responsável pela sua execução estão listados a seguir.

Diagnóstico e mapeamento participativos  
1) Diagnóstico etnoambiental participativo (Associação de Defesa 

Etnoambiental Kanindé).

2) Metodologia etnocartográfi ca (Equipe de Conservação da Amazônia – Ecam).

3) Mapeamento de riscos/planos de proteção territorial (Ecam).

Capacitação e treinamento 
4) Cursos de treinamento – Programa caleidoscópio (Instituto Internacional 

de Educação do Brasil – IEB).

5) Metodologia para fortalecimento institucional (IEB).

6) Cursos de Formação de Agentes Ambientais Indigenas e Guarda-Parques 

(Kanindé/ECAM).

Planejamento e implementação
7) Planos de gestão territorial (Kanindé).

8) Planos de negócio (Conservação Estratégica – CSF, Kanindé e Ecam).

Mobilização política
9) Estratégias para articulação política indígena (Associação Metareilá 

do Povo Indígena Suruí e Coordenação das Organizações Indígenas da 

Amazônia Brasileira – COIAB).

Além dos elementos técnicos desses diversos instrumentos, existem outras 

considerações essenciais para sua adequada aplicação. Em primeiro lugar, 

todos os instrumentos se fundamentam em casos de participação e agência 
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indígena, quer seja por meio de 

diagnósticos, mapeamentos, planos 

de gestão ou mobilização política. Há 

uma década, quando as lideranças 

e técnicos indígenas da Amazônia 

Brasileira começaram a trabalhar 

com instrumentos participativos, 

dependiam dos técnicos externos 

para ensiná-los sobre seu uso. Agora, 

em parte devido a sua utilização 

dentro do projeto, eles dominam essas 

novas técnicas e estão adaptando-

as conforme suas necessidades 

ambientais e políticas. Dessa maneira, 

tornaram-se cada vez mais os 

verdadeiros sujeitos do processo de 

gestão territorial. 

Outra consideração importante com 

respeito à aplicação da metodologia é 

que os instrumentos foram executados 

coordenadamente entre os seis 

membros do consórcio, sendo que 

cada membro levou para o consórcio 

suas próprias áreas de perícia. Dessa 

forma, o projeto representou um passo 

importante para uma abordagem 

integrada no fortalecimento de 

corredores etnoambientais. A aplicação 

dos instrumentos de forma coordenada 

ajudou no aperfeiçoamento da 

metodologia em seu conjunto, 

transformando-a em vanguarda de 

práticas de gestão territorial indígena e 

treinamento organizacional. 

A governança do Projeto 
Garah Itxa
O sistema de governança desenvolvido 

pelo Consórcio Garah Itxa foi um 

importante mecanismo para construir 

O Projeto 
contou com 
um Comitê 
Executivo, 
composto 
por um 
representante e 
um suplente de 
cada instituição 
parceira do 
Consórcio [...]

uma estratégia coerente, coordenar as 

ações dos seus membros e fomentar 

o processo de articulação entre os 

corredores etnoambientais. Entre as 

atividades principais de governança 

realizadas, pode-se mencionar 

a coordenação dos processos de 

planejamento e comunicação 

interinstitucional, a gestão fi nanceira 

geral do Projeto e a representação 

formal do consórcio nas relações com 

a USAID. 

O projeto contou com um comitê 

executivo, composto por um 

representante e um suplente de cada 

instituição parceira do consórcio, que 

foi responsável pelo desenvolvimento 

dos seus planos de trabalho anuais 

e sua subsequente implementação. 

O projeto também recebeu aportes 

de um comitê assessor composto por 

representantes da Funai, do MMA e 

da comunidade acadêmica, bem como 

por representantes indígenas de cada 

um dos sítios-âncora. 

As atividades de governança do 

consórcio foram complementadas 

por ações que extrapolaram o âmbito 

estrito do projeto visando incluir: i) a 

participação em seminários nacionais 

com relevância para os temas do 

projeto; ii) a organização de encontros 

regionais de povos indígenas em 

distintas partes da Amazônia; iii) a 

coordenação com os demais consórcios 

da USAID; e iv) a participação em 

processos de formulação de políticas 

públicas, com destaque para a 

elaboração da PNGATI.
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OS MEMBROS 
DO CONSÓRCIO 
GARAH ITXA

Instituto Internacional de Educação do Brasil – IEB
O Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB) é uma associação civil 

brasileira sem fi ns lucrativos sediada em Brasília. Desde sua fundação, em 1998, o 

IEB vem se destacando no panorama das ONGs brasileiras como uma organização 

integralmente dedicada à formação e à capacitação de pessoas nos diversos 

aspectos e temas relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade. Dessa forma, 

o IEB consegue estabelecer pontes entre as questões diretamente relacionadas à 

conservação dos recursos naturais e às demais dimensões da sustentabilidade, sejam 

elas econômicas, sociais ou culturais.

O IEB utiliza as atividades de capacitação, aliadas à gestão do conhecimento, para 

o fortalecimento institucional e a gestão dos recursos naturais. A missão do IEB é 

capacitar, incentivar a formação, gerar e disseminar conhecimentos e fortalecer a 

articulação de atores sociais para construir uma sociedade sustentável. O instituto 

trabalha em quatro áreas de ação: fortalecimento institucional; gestão de recursos 

naturais; treinamento e capacitação; e gestão de conhecimento. 

O trabalho do IEB foi reconhecido através de três prêmios importantes: 1o lugar 

no Prêmio Ford Motor Company de Conservação Ambiental, na categoria ciência 

e formação de recursos humanos; 2o lugar no Prêmio Chico Mendes de Meio 

Ambiente, na categoria organização não governamental, pela implementação 

inovadora, do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional Sustentável 

(Padis) na Amazônia; e o Troféu Baobá na II Mostra Internacional de Cinema 

Ambiental, em Natal (RN), com o documentário O divisor que nos une.

Equipe de Conservação da Amazônia – ECAM
Estabelecida em 2002, a Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam)3 é uma 

organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) que atua em prol do 

fortalecimento de povos indígenas e comunidades tradicionais, tendo em vista 

a conservação do meio ambiente e o manejo sustentável de seus territórios. 

A mudança de sigla faz parte de um processo de amadurecimento institucional e 

afi rmação da sua identidade nacional. 

3 Antiga ACT Brasil.
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Atualmente, a Ecam conta com uma equipe 

técnica multidisciplinar de 15 pessoas e 

atua em parceria com povos indígenas 

em cinco estados amazônicos (Amazonas, 

Rondônia, Roraima, Amapá e Pará). Além 

disso, a organização desenvolve atividades 

em três áreas relacionadas a seguir.

Mapeamento - a construção de estratégias 

de conservação requer a produção de 

mapas detalhados a partir de metodologias 

apropriadas para envolver as comunidades 

indígenas, permitindo a integração de 

conhecimentos tradicionais com as mais 

modernas tecnologias ocidentais. 

Manejo - apoiada nas ferramentas 

participativas de etnomapeamento e 

etnozoneamento, a Ecam também colabora 

com a construção de planos de gestão 

territorial, os quais defi nem estratégias 

e metas para a garantia da segurança 

alimentar, saúde, educação, cultura, 

habitação, transporte e sustentabilidade 

ambiental. 

Proteção - a Ecam atua no 

desenvolvimento de estratégias para a 

proteção efetiva de territórios, enfocadas 

em planos de vigilância e monitoramento 

e capacitação de profi ssionais na área de 

conservação, como é o caso dos Cursos de 

Agentes Ambientais. Esses cursos têm como 

público-alvo povos da fl oresta (indígenas 

e ribeirinhos) e não indígenas que exerçam 

atividades relacionadas à proteção e 

vigilância ambiental de áreas protegidas. 

O trabalho da Ecam foi reconhecido 

pela USAID a partir de seu Certifi cado 

de Apreciação, um dos mais importantes 

do gênero no mundo. O documento 

destaca os notáveis resultados das 

Fernanda Preto

A conservação da Fauna nas Terras Indígenas
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atividades implementadas pela organização em parceria 

com o Programa de Meio Ambiente da USAID/Brasil e a 

contribuição para a gestão sustentável das terras indígenas 

na região amazônica brasileira. Além disso, a Ecam recebeu 

o prêmio Nobel Tech 2010, concedido pela Tech Awards, na 

categoria Meio Ambiente, a partir do trabalho feito com 

os indígenas Paiter Suruí e a parceria estabelecida entre o 

Google Earth e a Associação Indígena Metareilá. A iniciativa 

possibilitou aos indígenas da Terra Indígena Sete de Setembro 

a utilização da internet para valorizar sua cultura e combater 

o desmatamento.

Conservação estratégica – CSF Brasil
A Conservação Estratégica é líder na capacitação de 

organizações conservacionistas nas áreas de economia e 

políticas públicas. Estabelecida no Brasil em 2003, a CSF Brasil 

ajuda na utilização das análises econômicas visando proteger 

ecossistemas e promover o desenvolvimento sustentável. 

Essa organização oferece cursos intensivos e treinamento 

em campo às pessoas que atuam no setor ambiental 

governamental e não governamental. Além disso, fornece às 

comunidades, às organizações da sociedade civil e às agências 

governamentais análises de alta qualidade sobre assuntos 

relacionados à conservação e ao desenvolvimento.

No decorrer de vinte cursos, a CSF Brasil tem testado e 

refi nado seu currículo, estabelecendo relações estreitas 

com professores de reputação internacional. Nesse período, 

a organização treinou mais de 450 pessoas procedentes 

de diversos países latino-americanos. Os cursos receberam 

excelentes avaliações de seus participantes e resultaram em 

melhores práticas de conservação e gestão de importantes 

ecossistemas.

O quadro de técnicos da CSF Brasil tem extensa experiência 

na análise do potencial de mercado para bens e serviços 

ambientais. Na área de negócios sustentáveis, os técnicos 

oferecem serviços de planejamento, análise fi nanceira 

e implementação de iniciativas sustentáveis. Entre os 

trabalhos realizados nesse campo, conta com análises das 

oportunidades de negócio para uma variedade de produtos 

da fl oresta, tanto madeireiros quanto não madeireiros, e 

desenhou um sistema inovador de pagamentos para serviços 

hidrológicos fornecidos por áreas protegidas.

Fernanda Preto

Criança Indígena Paiter Suruí
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Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé
A Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé é uma organização da sociedade 

civil de interesse público (OSCIP), sem fi ns lucrativos, fundada em 1992, vem se 

destacando como uma entidade de referência em trabalhos desenvolvidos nas 

terras indígenas e em políticas públicas voltadas as questões ambientais nas regiões 

onde atua. A missão da Kanindé é buscar a harmonia entre o ser humano e a 

natureza, preservar a integridade dos povos indígenas e suas culturas e contribuir 

para o desenvolvimento justo e ambientalmente sustentável.  

Entre as principais linhas de trabalho da Kanindé está o desenvolvimento 

e refi namento do diagnóstico etnoambiental participativo e dos planos de 

gestão territorial para terras indígenas. Esses instrumentos foram elaborados, 

conjuntamente com os respectivos povos indígenas, nas Terras Indígenas Uru-eu-

wau-wau, Sete de Setembro, Igarapé Lourdes, Nove de Janeiro, Zoró, Ipixuna e 

Nhamunda-Mapuera, localizadas em Rondônia, sul do estado de Amazonas, Mato 

Grosso e Pará. Outras atividades de destaque de Kanindé são o Plano de Manejo do 

Parque Nacional Serra da Cutia, a vigilância e monitoramento de terras indígenas, 

assessoria às organizações indígenas, laudo de impacto ambiental, avaliação 

ecológica rápida, etnozoneamento, educação ambiental, desenvolvimento de 

projetos de carbono e alternativas econômicas sustentáveis, elaboração de projetos 

e acompanhamento de políticas públicas.

Seu corpo técnico e pessoas associadas são formados de profi ssionais de 

diversas áreas: biologia, agronomia, engenharia fl orestal, gestão ambiental, 

história, geografi a, cartografi a, antropologia, saúde, informática, jornalismo, 

marketing, fotografi a e indigenismo, além de mateiros, guias, voluntários e 

estudantes colaboradores. Em 2005, 2006 e 2007, a Kanindé ganhou o segundo 

lugar no Prêmio Chico Mendes, na categoria ONG; em 2007, ganhou o primeiro 

lugar no Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente, na categoria Ciência e 

Tecnologia e, em 2011, ganhou o Prêmio de Tecnologia Social oferecido pela 

Fundação Banco do Brasil.

Associação Metareilá do Povo Indígena Suruí
A Associação Metareilá do Povo Indígena Suruí foi fundada, em 1998, pela 

iniciativa de lideranças indígenas para atuar na defesa e preservação do 

patrimônio cultural e territorial, buscando promover a garantia da biodiversidade 

e a formação dos povos e lideranças indígenas no intuito de construir e 

fortalecer sua autonomia. As diversas atividades desenvolvidas pela Metareilá 

buscam envolver toda a comunidade indígena, assegurando, assim, o respeito da 

organização social, seus costumes, línguas, crenças, tradições e todas as demais 

formas de manifestação cultural.

O foco inicial da Metareilá foi a Terra Indígena Sete de Setembro e seu 

entorno, localizado nos estados de Rondônia e Mato Grosso. Ações ambientais 
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realizadas pela Metareilá em seu território incluem um diagnóstico etnoambiental participativo, 

etnomapeamento e plano de gestão territorial. Outras atividades são a implementação de um 

programa de refl orestamento de áreas degradadas, piscicultura e confecção e venda de artesanato. 

O Projeto Carbono Suruí é um projeto REDD+ premiado internacionalmente4.  Em 2007, Metareilá 

ganho o Prêmio de Cultura Indígena Ângelo Cretã. O coordenador geral da Metareilá, Almir 

Narayamoga Suruí, ganhou, da Internationale Gesellschaft Fur Menschenrechte (IGFM), o prêmio de 

Defensor dos Direitos Humanos.

As atividades de treinamento organizadas pela Metareilá incluem temas de legislação indigenista 

e ambiental, elaboração de projetos e inclusão digital. Na área de políticas públicas, a Metareilá 

executou projetos com o Governo de Rondônia, no período do Planafl oro, e vem acompanhando as 

políticas de saúde, educação, cultura e meio ambiente.

Um dos trabalhos de destaque é o Ponto de Cultura Maloca Digital, que tem formado vários Paiter 

Suruí, na arte da inclusão digital, no manejo de máquinas fotográfi cas, fi lmadoras e edição de vídeo. 

Este projeto vem sendo desenvolvido com o apoio do Governo de Rondônia, via a Secretaria de 

Cultura-Secel e o Ministério da Cultura-Minc, tem participado no Projeto de Áreas Úmidas e debates 

nos níveis regional, nacional e internacional, incluindo sua participação no projeto de zoneamento 

socioeconômico ecológico, no âmbito do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (Planafl oro).

Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB
A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) é uma organização indígena, 

de direito privado, sem fi ns lucrativos, fundada em 1989, por iniciativa de lideranças de organizações 

indígenas existentes à época. A organização surgiu como resultado do processo de luta política dos 

povos indígenas pelo reconhecimento e exercício de seus direitos, num cenário de transformações 

sociais e políticas ocorridas no Brasil, pós-constituinte, favoráveis aos direitos indígenas. 

Na luta pela garantia e promoção dos direitos dos povos indígenas, a COIAB tem como objetivos e fi ns 

promover a organização social, cultural, econômica e política dos povos e organizações indígenas da 

Amazônia brasileira, contribuindo para o seu fortalecimento e autonomia. Também formula estratégias, 

busca parcerias e cooperação técnica, fi nanceira e política com organizações indígenas, não indígenas 

e organismos de cooperação nacional e internacional para garantir a continuidade da luta e resistência 

dos povos indígenas.

A COIAB é a maior organização indígena do Brasil, tem como membros 75 organizações dos nove 

estados da Amazônia brasileira (Amazonas, Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 

Roraima e Tocantins) e representa cerca de 160 diferentes povos indígenas com características 

particulares, que ocupam aproximadamente 110 milhões de hectares no território amazônico. A COIAB 

tem sede em Manaus (AM) e uma representação em Brasília (DF) para articulação política e para dar 

apoio às organizações indígenas. Tem como instância máxima de deliberação sua Assembleia Geral 

Ordinária que, a cada três anos, reúne lideranças representativas de 31 regiões da Amazônia.

4 REDD+ consiste na redução de emissões por desmatamento e degradação, preocupada com a conservação, manejo 

fl orestal sustentável, manutenção e aumento dos estoques de carbono fl orestal.
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O CORREDOR 
ETNOAMBIENTAL 
TUPI-MONDÉ

O Corredor Etnoambiental Tupi-Mondé é composto por quatro povos indígenas 

do tronco linguístico Tupi da família Mondé-Paiter (Suruí); Páderej (Cinta Larga); 

Ikolen (Gavião) e Pangyjej (Zoró) – além do povo Karo (Arara), falantes do Rama 

Rama. Consiste de sete terras indígenas contiguas, habitadas por mais de 4.000 

pessoas: Igarapé Lourdes (RO); Roosevelt (RO); Sete de Setembro (RO/MT); Zoró 

(MT); Serra Morena (MT); Aripuanã (MT); e Parque Indígena do Aripuanã (MT). No 

total, esse corredor etnoambiental compreende 3.522.754 hectares.
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Sítio-âncora: Terra Indígena Sete de Setembro

A Terra Indígena Sete de Setembro é o território do povo 

indígena Paiter, conhecido como os Suruí de Rondônia. Os 

Paiter formam parte do grupo linguístico Tupi e da família 

linguística Mondé. A Terra Indígena Sete de Setembro 

está localizada nos municípios de Cacoal (Rondônia) e 

Aripuanã (Mato Grosso), tem uma área de 248.146 hectares 

e é habitada por mais de 1.350 paiter distribuídos em 

27 aldeias. Essa TI sofre de intensas ameaças externas, 

principalmente por madeireiros que invadem o território, 

constroem estradas e levam madeira ilegalmente. Frente a 

essa situação dramática, os Paiter têm trabalhado duramente 

para defender seu território e manter suas tradições culturais 

referentes às suas tecnologias de sustento e a seus conceitos 

cosmológicos. Isto os ajuda a interagir fl uidamente entre os 

demais grupos do Corredor Tupi-Mondé. 

O programa de refl orestamento
As atividades de refl orestamento realizadas na Terra Indígena 

Sete de Setembro, organizadas pela Associação Metareilá, 

foram um dos mais importantes êxitos do Projeto Garah Itxa. 

O refl orestamento iniciado no fi nal de 2003, com apoio da 

Kanindé e Aquaverde, ampliou-se para outras aldeias, com 

o apoio do Garah Itxa. A Metareilá  realizou quatro ofi cinas 

práticas para a criação de viveiros e plantio de mudas em 

diferentes aldeias paiter. Nessas ofi cinas desenvolveram-se 

estratégias de orientação para manutenção das plantas que 

já estavam na área de refl orestamento, demonstração das 

etapas necessárias para o plantio das mudas em campo, 

funções do coroamento e cobertura com matéria orgânica 

morta e arborização da escola. Verifi cou-se também a 

importância do alinhamento correto da picada para favorecer 

o crescimento adequado das mudas conforme a luminosidade 

do movimento do sol. Essa primeira fase de ofi cinas foi 

seguida por duas outras atividades de treinamento: uma 

Ofi cina para Formação de Agentes em Refl orestamento e 

uma Ofi cina para Formação de Viveiristas. 

No processo de organização e manutenção do viveiro, foi 

realizada a limpeza geral no viveiro. Semanalmente era 

aplicado o adubo foliar nas mudas que apresentassem 

menor desenvolvimento. Foram pintadas as placas 

indicativas dos nomes das espécies produzidas no viveiro e 

Refl orestamento 

na Terra Indígena Sete 

de Setembro
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colocadas nos respectivos locais. Ao 

todo, foram produzidas 14.730 mudas 

nos viveiros, de dezessete espécies 

diferentes da Amazônia brasileira, 

que foram levantadas na Terra 

Indígena Sete de Setembro.

Em relação à coleta, foram fornecidas 

orientações para proceder à captura 

de sementes de menbetia, borcáa, 

abixitanga, abia grande e outros 

frutos de consumo tradicional, para 

que sejam produzidas mudas no 

viveiro, diversifi cando, desse modo, 

as espécies para refl orestamento. 

No período das chuvas, foram 

coletadas sementes de uxi e 

maçaranduba, pois os viveiristas 

precisam ter disponíveis as sacolas 

cheias para o seu aproveitamento. 

Para dar continuidade à atividade, 

foram adquiridos e entregues 

aos responsáveis pelo viveiro 

equipamentos e materiais necessários 

para sua manutenção e ampliação.

As atividades de produção de mudas 

conduziram às atividades de plantio 

de mudas e limpeza das áreas. No 

segundo ano do projeto, foram 

plantadas 2.000 mudas de espécies 

fl orestais e frutíferas regionais tais 

como mogno, aroeira, ipê-roxo, 

ipê-amarelo, cupuaçu, caju, jaca e 

cerejeiras. 

O aprendizado na plantação e 

manutenção do plantio de mudas 

permitiu o fortalecimento da 

rentabilidade familiar, atendendo 

às necessidades dessa população, 

garantindo sua sobrevivência e 

oferecendo-lhes melhor qualidade de 

vida, a fi m de tornar a comunidade 

Ecam
/D

ivulgação
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indígena economicamente 

sustentável. Outro resultado 

importante foi a utilização das 

ações de refl orestamento para o 

desenvolvimento do Projeto Carbono 

Florestal Suruí, que, rapidamente, 

tornou-se uma referência mundial 

para o Programa de Redução de 

Emissões por Desmatamento e 

Degradação Florestal (REDD).

O sucesso do refl orestamento Paiter 

teve o reconhecimento da sociedade 

rondoniense durante a realização 

do Festival Folclórico Duelo da 

Fronteira, realizado na cidade de 

Guajará Mirim, onde o boi-bumbá 

Flor do Campo homenageou o 

povo Paiter Suruí com o tema 

“Pamine o renascer da fl oresta”. 

Na apresentação, foi contada  a 

história do refl orestamento na 

Terra Indígena Sete de Setembro, 

houve a distribuição do livro 

Pamine: o renascer da fl oresta e 

mudas de árvores para os mais de 

4.000 espectadores. O tema teve a 

aceitação do público e dos jurados, de 

modo que o boi-bumbá foi campeão 

do duelo, despertando o interesse da 

população de Rondônia. 

O projeto de artesanato
Entre as atividades para geração 

de renda sustentável, os Paiter 

escolheram trabalhar com artesanato 

durante a Ofi cina de Seleção da 

Cadeia Produtiva, realizada na sede 

da Metareilá, na cidade de Cacoal 

(RO). Nessa ofi cina, estiveram 

presentes diversos produtores paiter, 

que, após terem compreendido o 

conceito de cadeia produtiva e suas 

especifi cidades, difi culdades, vantagens 

e consequências relacionadas à 

determinada atividade de produção, 

priorizaram o trabalho com artesanato, 

por ser este uma atividade econômica 

mais difundida entre eles. Até o 

momento, o comércio de artesanato 

tem sido realizado de modo artesanal. 

A realização de estudos de mercado 

e de viabilidade fi nanceira contribuiu 

para um plano de negócio consolidado, 

direcionando o produto para diversos 

mercados e contribuindo para uma 

melhoria na geração de renda.

Posteriormente, foi realizada a Ofi cina 

de Artesanato na Terra Indígena 

Sete de Setembro. Os esforços 

foram concentrados no estudo da 

cadeia produtiva do artesanato 

indígena, com o detalhamento de 

cada processo considerando cinco 

peças artesanais: o colar de tucumã, 

o anel de tucumã, a panela de barro, 

o arco e fl echa e o balaio. Para cada 

uma destas peças artesanais, foram 

pensadas, pelos Paiter, as matérias-

primas necessárias e sua abundância, 

seus processos de benefi ciamento, 

equipamentos para a manufatura, 

custo de produção e valor de comércio. 

Não somente o processo de interesse 

mercadológico foi observado nessa 

iniciativa, mas também o contexto 

cultural e tradicional. Desse modo, 

esta atividade tem sido importante 

para as questões de gênero por ser o 

artesanato praticado majoritariamente 

pelas mulheres, que estão sendo 

empoderadas no processo.

O Plano de Proteção Territorial
A Ecam iniciou a elaboração de um 

Plano de Proteção Territorial na 

Terra Indígena Sete de Setembro, e 

Não somente 
o processo 
de interesse 
mercadológico 
foi observado 
nesta iniciativa, 
mas também o 
contexto cultural 
e tradicional
[...]
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os principais produtos resultantes do 

trabalho com as comunidades paiter 

foram a construção dos mapas de 

riscos, de ameaças, de bens duráveis 

e não duráveis, de capacidades e de 

infraestrutura. Elaborou-se, ainda, um 

plano de comunicação para auxiliar 

aos planejamentos estratégicos, à 

fi scalização e ao monitoramento da 

terra. Representantes de todas as 

aldeias da terra indígena participaram 

dessa atividade. Embora as discussões 

fossem conduzidas pelos membros 

da Ecam, foram os indígenas os 

principais atores e interlocutores do 

processo, cabendo à Ecam registrar as 

colocações dos indígenas. Na segunda 

fase do Plano de Proteção Territorial, 

os dados compilados foram validados 

junto à comunidade e alterados 

conforme a demanda dos Paiter.

Parlamento Paiter Suruí
O Parlamento Paiter Suruí, criado no 

mês de novembro 2010, no marco 

do projeto, sendo uma instância 

de debates democráticos de ideias, 

refl exões e deliberações, representa o 

povo Paiter Suruí em suas decisões, 

reivindicações, implantação de 

políticas internas e na interface com 

as políticas públicas governamentais. 

É regido por uma organização 

hierárquica, formada pelo Pamatot 

Ey (Conselho dos Anciãos – instância 

superior de sabedoria), Labiway 

Ey (parlamentares eleitos pela 

população a cada cinco anos) e 

Labiway Esaga (líder maior do povo 

Paiter Suruí).

Os princípios do Parlamento se 

fundamentam nos valores básicos que 

direcionam todas as ações que dizem 

respeito à vida da comunidade e à 

utilização dos recursos naturais da 

Terra Indígena Sete de Setembro, na 

busca de possibilidades para um viver 

saudável no presente e no futuro. No 

dia 15 de fevereiro de 2011, ocorreu 

a cerimônia de posse do Parlamento 

Suruí, na aldeia Lapetanha, quando 

foi dada posse aos membros do 

Parlamento. Na ocasião, estiveram 

presentes autoridades do governo 

estadual e municipal (Cacoal) bem 

como os parceiros do consórcio. 

Desde sua criação, o parlamento vem 

atuando na defesa dos interesses 

indígenas e no registro e elaboração das 

normas e leis culturais do povo Paiter.

Intercâmbio Paiter-Oro Nao
Nos últimos dias de 2011 e nos 

primeiros dias de 2012, realizou-se 

o “Intercâmbio Cultural entre os 

Povos Indígena Paiter e os Povos Oro 

Nao, Cabixi, Oro Xamijen”, na Aldeia 

Santo André da Terra Indígena Pacaás 

Novas, localizada no município 

de Guajará-Mirim (Rondônia). O 

intercâmbio teve como resultado 

o diálogo interétnico, por meio da 

troca de saberes voltada para o 

fortalecimento político, ambiental, 

cultural, econômico e institucional 

dos povos indígenas, difundindo as 

ações do corredor para além de suas 

fronteiras geográfi cas. 

O intercambio fomentou o interesse 

dos indígenas em desenvolver o 

refl orestamento e o ecoturismo 

na região do Rio Guaporé, e o 

governo municipal se interessou em 

desenvolver ações junto aos povos 

indígenas.

O intercâmbio 
teve como 
resultado 
o diálogo 
interétnico por 
meio da troca 
de saberes [...]
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Terra Indígena Zoró

Diagnóstico etnoambiental 
participativo Zoró
A realização do diagnóstico 

etnoambiental participativo com 

mapeamento cultural da Terra 

Indígena Zoró foi liderada pela 

Kanindé, em parceria com a Ecam 

e Associação do Povo Indígena 

Zoró (Apiz), envolvendo uma série 

de ofi cinas, assembleias e reuniões 

ao longo dos últimos dois anos do 

Projeto Garah Itxa. Para dar início 

ao diagnóstico, a Kanindé promoveu 

uma reunião na Aldeia Escola 

Castanhal, onde estiveram presentes 

representantes da Fundação Nacional 

do Índio (Funai), da Kanindé, da 

Metareilá, da Apiz e lideranças zoró 

de treze aldeias. Ao todo, participaram 

aproximadamente cinquenta pessoas.

Uma segunda fase do trabalho foi a 

vistoria de campo na Terra Indígena 

Zoró, com o apoio da Apiz e da Funai. 

Essa atividade constituiu-se na captura 

de coordenadas geográfi cas em todas as 

aldeias zoró, fazendo um levantamento 

dos pontos relevantes e críticos em 

relação ao trabalho do diagnóstico. 

Posterior à vistoria de campo, a primeira 

reunião técnica do diagnóstico foi 

realizada, na qual os participantes 

elaboraram acordos de convivência e 

trabalho, apresentaram metodologias 

de pesquisa e tiraram dúvidas.

Nas duas ofi cinas seguintes, foram 

apresentados os membros das equipes 

do meio biótico (pesquisadores 

indígenas e não indígenas) à 

comunidade. Depois, as equipes 

deslocaram-se para os locais 

onde foram abertas as trilhas de 

pesquisa para iniciar a aplicação 

das metodologias. Os pesquisadores 

indígenas reconheceram, 

diferenciaram, descreveram e 

nomearam as espécies vegetais e 

animais avistadas, mesmo aquelas 

que não possuíam aparentemente 

alguma forma de uso direto. O 

material produzido serviu de subsídio 

para a tomada de decisões durante o 

processo de diagnóstico, inclusive na 

formalização de denúncias de ilícitos 

ambientais que ocorreram dentro dos 

limites da terra indígena.

Três reuniões foram realizadas com 

a diretoria da Apiz para discutir a 

gestão do território zoró e a busca 

de novas parcerias ou projetos 

para a melhoria da qualidade 

de vida daquele povo. Um dos 

resultados dessas reuniões foi o 

fortalecimento do trabalho de 

vigilância dos limites realizados 

pelos agentes ambientais indígenas 

em parceria com a Funai, que não 

estava funcionando bem frente 

às ameaças constantes de invasão 

por madeireiros. O diagnóstico 

culminou com a realização de uma 
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ofi cina de validação dos relatórios 

e outra ofi cina de elaboração do 

etnozoneamento do território zoró.

Lançamento do Corredor 
Tupi-Mondé no Rio+20
Em 15 de junho de 2012, durante 

a Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável, 

conhecida com Rio+20, o Corredor 

Etnoambiental Tupi-Mondé foi 

lançado na Cúpula dos Povos, 

em que estiveram presentes 

representantes de todos os povos 

que compõem o Corredor Tupi-

Mondé. Durante o evento, foi 

lançado o livro Diagnóstico 

etnoambiental e participativo, 

etnozoneamento e Plano de 

Gestão da Terra Indigena Igarapé 

Lourdes. A importância do evento 

se deve ao reconhecimento das 

populações indígenas, pesquisadores 

e população participante da Rio+20 

no que se refere ao conceito e 

implementação de ações conjuntas 

na região Amazônica voltadas à 

conservação da biodiversidade. 

Embora essa atividade não tenha o 

reconhecimento governamental, o 

lançamento do corredor no evento 

foi importante para que ele tivesse 

visibilidade internacional e, ao 

mesmo tempo, oferecer o modelo 

do corredor como uma nova forma 

de organizar as ações ambientais em 

torno das fl orestas amazônicas.

Israel Vale

Artesanato Parintintin
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O Corredor Etnoambiental Tupi-Kawahiba compõe-se 

por seis povos indígenas do tronco linguístico Tupi da 

família Kawahiba – Parintintin, Jiahui, Tenharim Jupaú, 

Amondawa e Karipuna – além dos Pirahã, falantes 

da língua mura, e de várias comunidades tradicionais 

agroextrativistas. Consiste de sete terras indígenas 

contíguas – Nove de Janeiro, Jiahui, Ipixuna, Pirahã, 

Sepoti, Tenharim Marmelos e Tenharim Marmelos (Gleba 

B) – e duas unidades de conservação – Floresta Nacional 

de Humaitá e Floresta Estadual do Rio Machado –, todas 

localizadas no sul do estado do Amazonas.

Sítio-âncora: Terra Indígena Nove de Janeiro

A Terra Indígena Nove de Janeiro, localizada no município 

de Humaitá (Amazonas), tem 228.777 hectares. Ali residem 

332 membros do povo indígena Pikahu-ga (Parintintin), 

distribuídos em duas aldeias – Pupunha e Canavial. Na 

língua nativa, eles se autodenominam Pykahu-ga, nome 

de uma ave endêmica da região (Zenaida auriculata). 

As principais ameaças que a Terra Indígena Nove de 

Janeiro sofre decorrem do avanço da fronteira agrícola, 

principalmente dos plantios de soja, que provocam ondas de 

desmatamento. Também há invasões da terra por caçadores 

e pescadores externos. Por ocasião do início do Projeto Garah 

Itxa, a Terra Indígena Nove de Janeiro já contava com um 

diagnóstico etnoambiental participativo, etnozoneamento 

e plano de gestão, o qual ajudou a identifi car o potencial 

O CORREDOR 
ETNOAMBIENTAL  
TUPI-KAWAHIBA

Muitos dos 
problemas 
citados pela 
comunidade 
Pikahu-ga 
(Parintintin) 
se derivam da 
proximidade da 
TI à BR-230. [...]
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cultural, econômico e biológico da TI e 

serviu como base para o planejamento 

das ações na região.

Plano de proteção territorial
Em 2011, foi desenvolvido o Plano de 

Proteção Territorial da Terra Indígena 

Nove de Janeiro, com a participação 

das principais lideranças. Com base 

numa ofi cina realizada na terra 

indígena, trabalhou-se a problemática 

da terra indígena, suas potencialidades 

(capacidades e infraestrutura) e o 

planejamento sistemático da proteção 

territorial. Muitos dos problemas 

citados pela comunidade pikahu-ga 

(parintintin) derivam da proximidade 

da TI com a BR-230. A ofi cina foi 

sumamente participativa e contou com 

a presença da coordenação regional da 

Funai de Humaitá. As informações do 

plano foram entregues à Organização 

dos Povos Indígenas Parintintin do 

Amazonas (Opipam).
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Terra Indígena Jiahui

A Terra Indígena Jiahui está localizada no município de Humaitá - AM, com uma área de 47.354 

hectares, que está parte sobreposta à Floresta Nacional de Humaitá, na T.I. onde vivem os Jiahui com 

uma população de aproximadamente 77 pessoas, falantes do Tupi Kawahiba.

Plano de proteção territorial
A Ecam foi responsável pela organização das atividades a respeito da elaboração do Plano de Proteção 

Territorial e Mapa de Riscos da Terra Indígena Jiahui. Na primeira reunião, realizada na aldeia dos 

Jiahui, com a participação das principais lideranças do povo, foram oferecidos esclarecimentos sobre a 

metodologia do plano. Posteriormente, foi realizada uma ofi cina que permitiu identifi car os principais 

problemas enfrentados pelos Jiahui. Problemas estes associados às invasões do território, à extração 

ilegal de madeira, à vulnerabilidade dos sítios sagrados que fi caram fora dos limites de demarcação 

e hoje se encontram na área de sobreposição com a Floresta Nacional de Humaitá, às doenças e ao 

garimpo ilegal. Cada problema foi elencado, e seus níveis de importância foram marcados em diagrama 

de círculos concêntricos, sendo que sua relevância está associada ao raio conforme a fi gura 1.

Malária
Diarréia

Falta de energia
Hidrelétrica 

Machado

Falta de
transporte público

Saúde

Falta 
do Ensino

Médio

Falta de
valorização
da língua

“Kagwahiva”

Preconceito

Preocupação
asfaltamento da 
Transamazônica

Inclusão 
digital

Acesso a
tecnologia

Telefone 
público

Alcoolismo
Flona de 
Humaitá

Falta de interesse 
da comunidade pela produção

de artesanato

Falta de formação
superior

Risco de
atropelamento

Escoamento
da produção

Transamazônica

Conflitos 
internos

Preocupação
com a droga

Caça ilegalPesca ilegal

Sítios sagrados 
fora da TI

Queimadas em função 
da Transamazônica

Falta de respeito da secretaria de educação 
em relação à educação diferenciada

Figura 1 – Relevância dos problemas enfrentados na Terra Indígena Jiahui

Quanto mais centralizado o problema maior a preocupação das lideranças Jiahui
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Como resposta aos problemas enfrentados pela 

comunidade, defi niram-se as áreas mais vulneráveis 

da TI e foi feito um planejamento sistemático para 

sua vigilância territorial. A conclusão do Plano 

de Proteção Territorial da Terra Indígena Jiahui 

contribuiu para os Jiahui reivindicarem a garantia 

dos seus direitos junto aos órgãos competentes.

O acordo entre as partes sobre o confl ito 
em torno da sobreposição de áreas
Os problemas mais sérios que existem entre os 

conservacionistas e os povos indígenas referem-

se aos casos de sobreposição das áreas protegidas 

com as terras indígenas. Além de se confi gurar um 

confl ito social no local da sobreposição geográfi ca, 

representa também um confl ito institucional 

entre os órgãos ambientais do Ministério do 

Meio Ambiente e a Funai. O caso de sobreposição 

entre a parte oriental da Floresta Nacional de 

Humaitá e a parte ocidental da Terra Indígena 

Jiahui criou um empecilho para a consolidação do 

Corredor Tupí-Kawahiba, cuja premissa principal 

é o estabelecimento de diálogo e relações 

colaborativas entre os grupos interessados na 

proteção da fl oresta.

Foi dentro desse marco que a Associação do Povo 

Indígena Jiahui (APIJ) e o Instituto Chico Mendes 

(ICMBio), com a participação e assessoria dos 

membros do Consórcio Garah Itxa, realizaram uma 

série de reuniões visando resolver esse confl ito e 

promover a proteção da área satisfazendo todas 

as partes envolvidas. A base do diálogo foi o 

Plano de Gestão da Floresta Nacional de Humaitá, 

pelo lado do ICMBio, e o etnozoneamento da TI 

Jiahui, pelo lado da APIJ. Após nove reuniões um 

acordo foi estabelecido para os Jiahui usarem 

de forma tradicional uma parte da Floresta 

Nacional que correspondia à sua área histórica 

de caça e pesca. Esse acordo será revisto a cada 

dois anos. Dessa forma, apaziguou-se o confl ito, 

transformando-o numa ação colaborativa e 

permitindo, assim, que o processo de consolidação 

do corredor se realize.
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ARTICULAÇÕES 
REGIONAIS 
ENTRE CORREDORES

Israel Vale

Liderança Indígena Parintintin
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Além de atividades focadas em cada um dos corredores 

etnoambientais, o Projeto Garah Itxa promoveu várias ações 

destinadas à articulação entre os três corredores, no intuito de 

construir um espaço mais amplo de impacto ambiental e de 

mobilização política.

Vale ressaltar que essas articulações despertaram nos indígenas 

que ocupam a região do corredor ecológico binacional Iténez-

Mamoré-Guaporé o interesse em realizarem o planejamento 

de seu território. Assim, estes passaram a reivindicar junto 

à coordenação regional da Funai de Guajará Mirim o 

desenvolvimento de diagnóstico, etnozoneamento e plano de 

gestão das terras indígenas daquela região.

Formação de agentes ambientais

Uma das ações de mais sucesso do Projeto foi a formação 

de agentes ambientais. Em março de 2010, a Equipe de 

Conservação Amazônica – ECAM realizou o Curso de Agentes 

Ambientais Indígenas no Centro de Formação da Kanindé, em 

Porto Velho (RO), de duração de 15 dias. Foram formados 38 

representantes dos povos indígenas Suruí, Jiahui, Zoró, Cinta 

Larga e Parintintin. No curso, foram ministradas aulas de 

primeiros socorros, resgate, legislação, uso de GPS, fotografi a, 

noções de mecânica de motor de popa e elaboração de 

relatórios para denúncias de atos ilegais em terras indígenas. 

Esses módulos resultaram numa adaptação do Curso de Guarda-

Parques, realizado pela Ecam em outras regiões, passando 

nesse momento a ter um perfi l mais instrutivo, no quesito 

capacitação, com enfoque no monitoramento das áreas. 
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Um segundo curso foi realizado pela 

Kanindé em novembro de 2010, em 

que estiveram presentes indígenas 

de vários povos dos dois corredores. 

O curso abrangeu diversos temas 

ambientais, de legislação e culturais, 

entre outros. Alguns indígenas ainda 

puderam, no fi m do curso, participar 

de uma operação de fi scalização 

e vigilância integrada (ICMBio, 

Funai, Kanindé, Batalhão de Polícia 

Ambiental e indígenas) na região 

oeste da Terra Indígena Uru-eu-wau-

wau, colocando em prática o que 

aprenderam durante o curso. Esses 

cursos já estão produzindo impactos 

positivos, sendo que vários agentes 

ambientais indígenas formados 

identifi caram e denunciaram 

atividades ilegais de retirada de 

madeira em seus territórios e no 

entorno deles. 

Um terceiro curso saiu de seu 

formato original para promover uma 

refl exão conjunta com indígenas 

representantes dos corredores 

etnoambientais Tupi-Mondé e Tupi-

Kawahiba, juntamente com propostas 

para revisar a prática de formação dos 

agentes ambientais indígenas, tendo 

como adendo a esta atividade a troca 

de experiências e intercâmbio entre 

agentes ambientais. 

Cursos de Capacitação

Um mecanismo utilizado pelo 

Consórcio Garah Itxa, para fomentar 

a articulação entre corredores 

etnoambientais, foi a realização 

de cursos de capacitação em 

áreas de interesse comum para 

representantes de associações 

indígenas procedentes dos distintos 

corredores. O IEB, mediante seu 

Programa Caleidoscópio, organizou 

dois cursos no marco do projeto: 

um sobre Atividades Econômicas 

Sustentáveis em Terras Indígenas 

e outro sobre Gestão Territorial 

e Ambiental de Terras Indígenas. 

Ambos os cursos empregaram uma 

metodologia baseada no princípio 

do diálogo intercultural, no qual se 

estabeleceu um processo de ensino e 

aprendizagem que valorizou práticas 

e saberes dos povos indígenas, ao 

mesmo tempo em que apresentou 

os conhecimentos de diversas 

abordagens científi cas ocidentais. 

Dessa forma, os cursistas partiram 

das suas próprias experiências e 

conhecimentos para construir uma 

compreensão mais ampla dos temas 

abordados.

O “Curso Modular de Atividades 

Econômicas Sustentáveis em 

Terras Indígenas” teve como 

objetivo geral formar pessoas 

com capacidade de refl etir sobre 

a situação socioeconômica do 

seu povo e estimular a promoção 

de ações produtivas sustentáveis 

em terras indígenas. O programa 

estava dividido em três módulos. 

O 1º módulo ofereceu uma base 

de conhecimentos científi cos e 

técnicos para os alunos em relação a 

atividades econômicas sustentáveis 

em terras indígenas. Os alunos 

também aprenderam a operar 

com ferramentas de diagnóstico 

e de planejamento. O 2º módulo 

contou com atividades de campo 

realizadas pelos alunos, dando-

lhes a oportunidade de realizar 
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um diagnóstico preliminar da situação socioeconômica 

de seu povo. O 3º módulo sistematizou os resultados 

dos diagnósticos e construiu um diagnóstico coletivo 

participativo da região dos corredores. 

O “Curso de Gestão Territorial e Ambiental de Terras 

Indígenas” teve como objetivo geral formar pessoas 

com capacidade de refl etir sobre a gestão territorial e 

ambiental de seu povo e estabelecer conexões com a 

PNGATI. Os alunos aprenderam a operar ferramentas 

de gestão territorial, além de conhecer as diversas 

experiências em curso no Brasil. Finalmente, os alunos 

foram estimulados a refl etir sobre os desafi os, as 

oportunidades, as políticas e os programas relacionados à 

gestão territorial de terras indígenas.

Planos de negócio de ecoturismo em terras 
indígenas

A elaboração dos planos de negócio de ecoturismo para 

as terras indígenas Sete de Setembro (Povo Paiter-Suruí) e 

Nove de Janeiro (Povo Parintintin) foi de responsabilidade 

da Conservação Estratégica (CSF), em estreita parceria 

com as organizações Metareilá, Opipam e Kanindé. O 

ecoturismo nas TIs é uma proposta inovadora no Brasil, 

sendo uma atividade econômica alternativa baseada na 

valorização da cultura indígena. 

O desenvolvimento da atividade deu-se em duas etapas: 

a primeira, de levantamento de dados e diagnóstico do 

potencial turístico e inventário de atrativos, ocorreu entre 

2009 e 2011; e a segunda, de construção participativa 

do produto turístico, entre 2011 e 2012. Para o 

desenvolvimento dos planos de negócio, contou-se com 

uma equipe multidisciplinar formada por especialistas em 

operação e mercado turístico, Arquitetura, administração 

e economia.

Na fase de levantamento de dados e diagnóstico, foram 

realizadas duas ofi cinas, um intercâmbio na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM) em 

Tefé (AM) e duas expedições de inventário de atrativos 

turísticos. As duas primeiras ofi cinas foram dedicadas ao 

esclarecimento do que é o ecoturismo, como ele poderia 

O Ecoturismo 
nas Terras 
Indígenas (TI) 
é uma proposta 
inovadora no 
Brasil [...]

43



ser implementado, bem como seus 

aspectos positivos e negativos, de 

forma a subsidiar os indígenas na 

decisão de continuar os estudos sobre 

a nova atividade. O intercâmbio na 

Pousada Uacari, na RDSM, foi um 

exercício prático para os indígenas, 

que veio complementar as discussões 

realizadas nas ofi cinas e confi rmar a 

intenção de implementar o ecoturismo.

A partir disso, iniciaram-se as 

expedições para o diagnóstico 

dos potenciais atrativos turísticos 

relacionados à natureza e cultura 

local, realizadas em duas etapas, 

sendo a primeira na estação das 

chuvas, e a segunda na estação da 

seca. Todas as expedições foram 

orientadas pelos próprios indígenas, 

conforme conhecimento tradicional 

e compreensão sobre ecoturismo 

gerada no intercâmbio e nas ofi cinas 

anteriores. Além dos inventários 

de atrativos, também foi realizado 

o inventário da oferta turística e 

das estruturas disponíveis ou em 

implantação nos municípios de 

Porto Velho, Humaitá e Cacoal, 

considerados os portões de acesso às 

terras indígenas. 

Com os levantamentos e diagnósticos 

concluídos, deu-se início à segunda 

etapa de construção participativa 

do plano de negócio. Essa fase 

compreendeu três ofi cinas em 

cada TI, nas aldeias Lapetanha 

(Paiter-Suruí) e Traíra (Pykahu-ga), 

e três reuniões técnicas entre os 

especialistas para consolidação e 

planejamento das etapas. As ofi cinas 

tiveram o objetivo de esclarecer 

e defi nir questões relacionadas à 

operação, produto e zoneamento 

turístico, tipo e localização das 

infraestruturas, cargos e funções, 

regras para indígenas e turistas, 

bem como discutir sobre mercado e 

viabilidade econômico-fi nanceira. 

Em todas as ofi cinas, buscou-se a 

participação igualitária entre homens 

e mulheres, jovens e idosos. Dessa 

forma, os estudos sobre mercado, 

operação, infraestrutura e viabilidade 

fi nanceira que confi guram o negócio 

foram desenvolvidos de forma 

participativa. Sua conclusão se deu 

em julho/2012 e foi comemorada 

em cerimônia tradicional nas duas 

comunidades indígenas. Com a 

conclusão do plano de negócio, 

começa a ser fomentada, entre setores 

governamentais, uma discussão sobre 

a regulamentação do ecoturismo em 

TIs e, ao mesmo tempo, a articulação 

para fi nanciamento dos investimentos 

necessários à implementação do 

negócio.

Intercâmbio sobre 
ecoturismo na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá, AM

O intercâmbio na RDSM foi de grande 

importância para a formação dos 

indígenas em ecoturismo.  Ao todo, 

foram capacitadas oito pessoas, sendo 

quatro de cada terra indígena (Sete 

de Setembro e Nove de Janeiro). 

O grupo teve a oportunidade de 

conhecer o trabalho desenvolvido 

pela comunidade na Pousada Uacari, 

reconhecida mundialmente como um 

dos principais modelos de gestão de 

ecoturismo de base comunitária. Na 

pousada, os indígenas vivenciaram o 
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que é ser um turista e como se recebe 

visitantes. Foram também realizadas 

visitas técnicas às comunidades 

integradas aos serviços oferecidos 

na pousada. As reuniões, palestras e 

visitas técnicas proferidas trouxeram 

refl exões aos participantes, mostrando 

como o ecoturismo é complexo e que, 

para se obter sucesso, é necessário 

planejamento e treinamento antes e 

após a implementação. Além disso, 

os indígenas se identifi caram com a 

comunidade ribeirinha, o que reforçou 

o sentimento de valorização das terras 

indígenas e da cultura própria. 

No intuito de manter esse 

aprendizado e transmitir esse 
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conhecimento entre os povos indígenas 

dos corredores etnoambientais, foi 

produzido um vídeo sobre o intercâmbio 

baseado nas experiências relatadas pelos 

próprios indígenas. Em mais de uma 

ocasião, esse vídeo foi apresentado nas TIs 

e utilizado como meio de multiplicação 

do aprendizado. O intercâmbio foi 

organizado pela CSF e a Kanindé, 

com apoio logístico e operacional do 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável 

Mamirauá, gestor da RDSM.

Fortalecimento de redes de 
mobilização política

Atualmente, vive-se no Brasil uma 

ameaça constante do retrocesso 

de direitos indígenas garantidos 

constitucionalmente, bem como 

frequentes violações desses direitos e 

violências contra os povos indígenas. 

Ao longo de muitos anos, o movimento 

indígena vem lutando pela garantia e 

respeito de seus direitos, e muitos espaços 

foram conquistados nesse período, à 

base de muito diálogo com empresas e 

instituições governamentais. 

A COIAB é a organização indígena de 

referência dentro da Amazônia brasileira 

e interlocutora dos povos indígenas. 

Junto com seus aliados e parceiros, a 

COIAB exerce um papel fundamental de 

articular, mobilizar e propor estratégias 

para defender seus direitos e fortalecer, 

por meio da luta, as organizações 

indígenas. 

No marco do Projeto Garah Itxa, a COIAB 

percebeu a grande preocupação dos 

povos indígenas em discutir ações de 

melhoria dentro de suas terras por meio 

de programas desenvolvidos junto com Sebastião Jiahui - Cacique Jiahui

46

CORREDORES ETNOAMBIENTAIS NA AMAZÔNIA OCIDENTAL:
PRINCIPAIS RESULTADOS DO PROJETO GARAH ITXA - 2009-2012



instituições governamentais na região de 

Amazônia ocidental. A COIAB conseguiu 

fortalecer as ações institucionais voltadas 

ao movimento indígena para reduzir os 

impactos do avanço do desfl orestamento 

e da invasão em terras indígenas. Como a 

Amazônia brasileira é extensa, o modelo 

trabalhado nesses dois corredores pode 

servir de exemplo para outras regiões. 

Publicação sobre 
refl orestamento

Outro âmbito de articulação entre 

os corredores etnoambientais são as 

publicações, atividade que fi cou a 

cargo do IEB no projeto. A primeira 

publicação oriunda do projeto foi sobre a 

experiência inovadora de refl orestamento 

entre os Paiter (Suruí). Para a execução 

dessa atividade, foi discutido com 

representantes da Metareilá e da Kanindé, 

em diversas oportunidades, um plano de 

trabalho, sendo estabelecido um esboço 

da estrutura do livro, com texto, mapas e 

imagens, além de uma programação para 

a produção de informações. A equipe do 

IEB foi responsável pelo levantamento de 

informações secundárias e a realização de 

diversas entrevistas com representantes 

das aldeias. O produto fi nal, intitulado 

Pamine: o renascer da fl oresta, foi 

editado pelo IEB em estreita colaboração 

com a Metareilá e tem 65 páginas.  

Desde seu lançamento na cidade de 

Brasília e na região do corredor, serviu 

para dar visibilidade ao programa paiter 

de refl orestamento, além de ser um 

ponto de referência para outros povos 

indígenas e para organizações não 

governamentais e doadores interessados 

em promover ações de refl orestamento 

na Amazônia. Mais de 1.000 exemplares 

já foram distribuídos.

Ecam
/D

ivulgação
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SINERGIA COM  
OUTROS PROJETOS 
NA REGIÃO

Outro mecanismo utilizado pelo projeto para aprofundar seus 

resultados positivos foi o uso estratégico de outros projetos, 

fi nanciados por distintos doadores, que estavam trabalhando 

em forma semicoordenada na mesma região, com as 

mesmas organizações, para atingir objetivos semelhantes. 

Essa situação é conhecida como o “efeito de portfólio”, no 

Israel Vale

Animais 

domésticos são 

parte da cultura 

indígena
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complementares às atividades 

realizadas pelo Consórcio Garah 

Itxa. Cabe mencionar, sem esgotar 

o assunto, o fi nanciamento de 

um diagnóstico etnoambiental 

participativo na Terra Indígena 

Roosevelt (Cinta Larga) e de cursos 

para associações indígenas em temas 

relacionados às políticas ambientais e 

indigenistas; a realização do Seminário 

Internacional de Mapeamentos 

Participativos e Gestão de Territórios 

Indígenas na Amazônia; a criação 

e consolidação dos Conselhos das 

Áreas Protegidas; e o apoio logístico e 

fi nanceiro ao Projeto Suruí Carbono, 

às atividades de vigilância na Terra 

Indígena Uru-eu-wau-wau e às ações 

em torno de políticas públicas sobre 

mudança climática. 

Outro elemento ainda, que contribuísse 

ao efeito de portfólio, refere-se à ação 

constante de órgãos governamentais, 

sejam eles de ordem federal tais como a 

Funai, o ICMBio e o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária 

(Incra), sejam estaduais tais como as 

Secretarias de Meio Ambiente dos 

estados de Rondônia, Amazonas e Mato 

Grosso. O que é interessante nesse 

processo é que são as organizações da 

sociedade civil que servem de conexão 

entre os fi nanciadores nacionais e 

internacionais, por um lado, e as 

associações e comunidades locais, 

pelo outro. São elas que cumprem 

o papel de coordenação entre esses 

diversos projetos e que dão a eles 

certa direcionalidade. Os seis membros 

do Consórcio Garah Itxa, que já 

colaboraram em distintos projetos 

nos últimos seis anos, têm sido chaves 

nesse processo. 

qual os impactos positivos gerados 

pelo conjunto das ações são maiores 

que a soma individual dos impactos 

de cada projeto individual. Na região 

da Amazônia ocidental, tal efeito de 

portfólio tem operado pelos últimos 

sete anos entre um conjunto de 

projetos que visava ao desenvolvimento 

sustentável local construído pelas 

organizações de base, com particular 

ênfase nas organizações indígenas. 

Em primeiro lugar, a USAID tem 

apoiado, ao longo desse período, 

outros consórcios que atuavam na 

região, como é o caso do Consórcio 

Fortis, do Consórcio Paisagens 

Indígenas e do Consórcio Conservação 

da Biodiversidade em Terras 

Públicas da Amazônia (CONSBIO). 

Em segundo lugar, houve projetos 

fi nanciados por doadores privados 

tais como a Fundação Gordon e 

Betty Moore; a Fundação Skoll, a 

Fundação Avina, Amigos da Terra 

da Suécia e o Fundo Vale, todos 

eles com metas complementares 

às do Projeto Garah Itxa e com 

apoio às mesmas organizações que 

compõem o Consórcio. Em terceiro 

lugar, fi nanciadores governamentais 

internacionais, com particular 

ênfase na União Europeia e suas 

nações-membros, também tiveram 

importantes investimentos na região 

por meio de projetos. Em um desses 

projetos, o modelo de corredores 

etnoambientais utilizado pelo 

Projeto Garah Itxa foi adotado pela 

Fundação Skoll para sua Iniciativa dos 

Corredores Amazônicos.

Em muitos casos, as ações apoiadas 

por esses fi nanciadores foram 
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OS PRÓXIMOS 
PASSOS

Esta publicação relatou várias das 

conquistas do Projeto Garah Itxa. 

O lançamento ofi cial do Corredor 

Tupi-Mondé na Rio+20 foi um 

marco importante e deu visibilidade 

internacional ao conceito dos 

corredores etnoambientais. O acordo 

entre a Floresta Nacional de Humaitá 

e a Terra Indígena Jiahui sobre o uso 

da área sobreposta entre essas duas 

entidades geográfi cas é outro marco 

promissor, já que mostra que as 

entidades ambientalistas e as entidades 

indigenistas podem trabalhar juntas 

para uma fi nalidade ambiental em 

comum. Mais de vinte associações 

indígenas foram benefi ciadas com 

ações de capacitação mediante cursos 

inovadores nas áreas de formação 

de agentes ambientais indígenas, 

gestão territorial e ambiental de terras 

indígenas e atividades econômicas 

sustentáveis em terras indígenas, 

criando uma massa crítica de lideranças 

que estão lutando para melhor sua 

situação ambiental, política e cultural.

Contudo, apesar desses e outros 

avanços, três anos é um tempo muito 

curto para formular e implementar 

uma nova política pública de grande 

alcance, como é o caso dos corredores 

etnoambientais. Porém, podemos 

afi rmar que os dois corredores do 

Projeto – o Tupi-Mondé e o Tupi-

Kawahiba – nasceram e já começaram 

a caminhar. Todavia, para que 

eles se consolidem, vão precisar 

de mais tempo e de mais apoio, 

particularmente considerando-se a 

gravidade das ameaças que a região 

confronta hoje em dia. 

Também fi ca evidente a necessidade 

de se estabelecer mais vínculos 

entre os dois corredores do projeto 

e o Iténez-Mamoré-Guaporé, para 

ampliar o alcance de seus impactos, 

seja pela diminuição das ameaças 

à fl oresta, seja pelos estímulos que 

oferecem à formulação de novas 

políticas públicas de conservação 

que garantem a qualidade de vida 

Finalmente, o 
Projeto Garah 
Itxa mostrou 
que é possível 
conseguir a 
conservação da 
biodiversidade 
e o uso 
sustentável 
dos recursos 
fl orestais 
mediante 
trabalhos com 
associações e 
organizações 
indígenas [...]
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dos povos da fl oresta. Para conseguir 

isto, é preciso um trabalho árduo de 

aproximação entre as lideranças das 

terras indígenas e as comunidades 

tradicionais que residem nas áreas 

protegidas de uso sustentável 

localizadas entre os dois corredores. 

Assim, um próximo passo seria iniciar 

um processo de articulação entre 

outros corredores etnoambientais 

da Amazônia brasileira em fase de 

consolidação, tais como os do Alto 

Rio Negro, do Médio Purús e da Calha 

Norte. As ricas experiências do Projeto 

Garah Itxa podem oferecer subsídios 

importantes a esses processos.

Outro desafi o é a criação de 

redes econômicas para produtos 

fl orestais sustentáveis produzidos 

por comunidades nos corredores, 

junto com a construção de melhores 

pontos de acesso aos mercados locais 

e regionais. O Projeto Garah Itxa fez 

um aporte signifi cativo nessa direção, 

na medida em que apoiou processos 

de planejamento para atividades 

de ecoturismo indígena e de venda 

de artesanato, além do curso de 

Atividades Econômicas Sustentáveis 

em Terras Indígenas. Agora faltam 

apoios – técnicos e fi nanceiros – 

procedentes do setor privado e do 

governo para viabilizar essas e outras 

atividades de geração de renda 

sustentável.

Finalmente, o Projeto Garah Itxa 

mostrou que é possível alcançar a 

conservação da biodiversidade e o 

uso sustentável dos recursos fl orestais 

mediante trabalhos com associações e 

organizações indígenas, nos quais os 

povos indígenas estejam diretamente 

envolvidos na gestão dos seus 

territórios. A abordagem de trabalhar 

com práticas de empoderamento de 

grupos de base pode servir para frear 

as ameaças à fl oresta ao mesmo tempo 

que constrói um consenso em torno do 

desenvolvimento sustentável dentro do 

marco dos corredores etnoambientais.

Fernanda Preto

O Desafi o da Proteção das Terras Indígenas
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na Amazônia
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