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aPresentação

P ropostas de Implementação da PNGATI na Amazônia é mais um passo no caminho 
trilhado pelos cursistas do Curso Básico de Formação em PNGATI, com o propósito 
claro de contribuir de modo concreto com o processo de implementação da Política em 

Rondônia, Sul do Amazonas e Roraima. Após cerca de um ano de curso, distribuído entre módulos 
presenciais e pesquisas colaborativas entre eles, os gestores públicos e indígenas formados 
mostram por meio desta publicação a relação estreita e proveitosa entre o referencial teórico e 
metodológico apreendido, e ações práticas de gestão territorial e ambiental de terras indígenas. 
As propostas aqui elencadas, bem como o relato de ações dessa natureza já realizadas ou em 
curso, evidenciam a importância da formação para o avanço da execução da Política nas três 
regiões onde o Curso Básico foi ministrado.

A realização do curso em Rondônia, Sul do Amazonas e Roraima somente foi possível por meio 
da parceria entre o Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), a Fundação Nacional do 
Índio (Funai), o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 
(Coiab), o Projeto Gati, a Agência de Cooperação Internacional Alemã (GIZ) e diversas 
organizações indígenas locais, com apoio da Fundação Gordon e Betty Moore. Essa ampla rede de 
instituições parceiras demonstra como é possível arranjos institucionais diversos para contribuir 
com a construção de conhecimentos e com ações concretas de implementação da PNGATI.

Considerando o saber milenar dos povos indígenas associado à gestão territorial e ambiental, 
esperamos por meio desta publicação que o conhecimento compartilhado pelos cursistas e suas 
propostas de execução da Política possam somar-se às ações desenvolvidas e contribuir para 
sua potencialização. Ao formularem propostas que dialogam com todos os eixos da PNGATI, os 
cursistas ressaltaram a estreita relação desta com os saberes indígenas, o que estava presente 
desde o momento de sua formulação. Tendo a Política sido elaborada por meio de uma relação 
dialógica entre Estado, movimento indígena e sociedade civil organizada, espera-se que sua 
implementação mantenha o mesmo caráter democrático.

Propostas de Implementação da PNGATI na Amazônia8



As propostas dos gestores públicos e indígenas aqui reunidas seguem por esta via, mostrando 
ser possível consolidar a Política por meio de uma relação estreita entre os diversos setores da 
sociedade comprometidos com os direitos dos povos indígenas. No atual contexto, esforços 
como estes são fundamentais para colaborar com a longa jornada de luta dos povos indígenas 
pela garantia dos seus direitos, dos seus territórios e de seus modos de vida. Esta publicação, 
portanto, acima de tudo, é uma ação voltada para a interação saudável e de respeito em meio à 
ampla diversidade ambiental, social e cultural do país.

Maria José Gontijo
Coordenadora Geral do IEB

9



Introdução

o 
documento Propostas de 
Implementação da PNGATI 
na Amazônia reúne um 

conjunto de informações fundamentais 
para o avanço e consolidação da 
Política nos estados de Rondônia, Sul 
do Amazonas e Roraima. Considerando 
as especificidades ambientais, 
econômicas, sociais e culturais de 
cada região e povo indígena, as 
propostas para implementar a Política 
constam nesta publicação de forma 
diversificada, mas contemplando 
os sete eixos da PNGATI: proteção, 
governança, áreas protegidas, danos 
ambientais, atividades produtivas, 
propriedade intelectual/patrimônio 
genético e capacitação. Além de 
contextualizar o leitor em relação às 
regiões e povos aqui considerados, 
o documento aponta ações de 
gestão territorial já realizadas ou em 
curso, para em seguida propor ações 
que podem fortalecer o processo 
de implementação da Política por 
meio de atividades exclusivas dos 

povos indígenas, ou destes com 
um conjunto múltiplo de arranjos 
institucionais governamentais e não 
governamentais.

Para propor ações de consolidação da 
Política nas três regiões, um extenso 
trabalho de formação e pesquisa 
foi desenvolvido. As propostas 
são resultantes das pesquisas 
colaborativas desenvolvidas pelos 
participantes do Curso Básico de 
Formação em PNGATI, realizado 
em Rondônia, Sul do Amazonas e 
Roraima. O curso é parte do Programa 
de Formação Continuada desenhado 
pela Funai, MMA e ICMBio, com apoio 
da GIZ e do IEB, em 2012. A realização 
do curso previsto para todas as 
regiões do país somente foi possível 
na Amazônia devido ao Projeto 
Formar PNGATI, executado entre 2012 
e 2014 por meio da parceria entre 
IEB, Funai, MMA, ICMBio, Coiab, GIZ e 
Projeto Gati, com apoio da Fundação 
Gordon e Betty Moore. O principal 
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objetivo deste projeto foi qualificar gestores 
públicos e indígenas para o processo de 
implementação da PNGATI.

Esse mesmo objetivo é parte dos propósitos 
de formação do Curso Básico, organizado 
para ser desenvolvido por meio de cinco 
módulos presenciais ao longo de 12 meses, 
totalizando 176 horas/aulas. Entre os 
módulos, os participantes desenvolveram 
pesquisas colaborativas que resultaram nas 
propostas de implementação da PNGATI 
aqui publicadas. Para tanto, no primeiro 
módulo do curso, Entendendo a PNGATI, 
os participantes partilharam um conjunto 
de conhecimentos para nivelar e qualificar 
entendimentos básicos necessários para 
a compreensão do conceito de gestão 
ambiental e territorial, e aproximar os 
participantes do texto do decreto da 

Política. O segundo módulo, Cultura e Meio 
Ambiente, procurou incentivar a reflexão 
crítica dos participantes sobre a relação 
natureza e cultura, procurando contemplar 
os múltiplos povos com o propósito de 
evidenciar a diversidade de perspectivas 
sociais e culturais sobre as relações entre os 
seres humanos e os seus ambientes.

Já o terceiro módulo, intitulado Poder e 
Sustentabilidade dos Povos e Territórios 
Indígenas, se propôs a trabalhar junto 
aos participantes a compreensão crítica 
do contexto histórico e político em que 
a PNGATI foi elaborada e está sendo 
implementada, buscando ampliar os 
instrumentos de autodeterminação dos 
povos indígenas frente à política nacional 
e seus espaços de representação. O quarto 
módulo, Instrumentos de Gestão, enriqueceu 

Participantes do Curso em Rondônia. 
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a formação ao propiciar discussões 
fundamentadas sobre a interface entre os 
sistemas de conhecimentos ambientais 
indígenas e os sistemas ocidentais, 
favorecendo o diálogo de saberes de modo 
a produzir informações qualificadas sobre 
instrumentos e mecanismos que podem 
contribuir para a implementação da PNGATI.

O quinto e último módulo, Seminário de 
Diálogo, finalizou a formação dos gestores 
públicos e indígenas, ao socializar entre os 
participantes o resultado final das pesquisas 
colaborativas desenvolvidas nos módulos 
intermediários. Como resultado destas, 
os participantes elaboraram um conjunto 
de propostas de intervenção, apontando 

potencialidades, gargalos e desafios para a 
implementação da Política nas suas regiões 
de origem. Essas propostas variam conforme 
o conteúdo, os participantes e a forma como 
as turmas de Rondônia, Sul do Amazonas e 
Roraima adaptaram a pesquisa para a sua 
realidade.

O próprio curso, respeitando as 
especificidades de cada região, seguiu 
organizações diversas, mas manteve os 
conteúdos previstos para os cinco módulos 
como eixo principal. Após as Oficinas de 
Modelagem para adaptação do curso à 
região, no Sul do Amazonas dois módulos 
foram reunidos em um mais extenso, 
resultando num curso com quatro módulos. 
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Participantes do Curso no Sul do Amazonas.
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Em Roraima, mantiveram-se os cincos 
módulos, mas em uma ordem diferente da 
estrutura acima mencionada. Em Rondônia, 
seguiu-se exatamente como exposto acima, 
com cinco módulos na ordem prevista 
no Plano de Ensino do Curso Básico de 
Formação em PNGATI para o contexto 
nacional. Nas três regiões, as pesquisas 
colaborativas foram desenvolvidas pelos 
participantes e apresentadas no último 
módulo com um conjunto de propostas de 
implementação da Política. Nesse módulo 
final, a formação foi complementada por 
meio de intercâmbios à TI Zoró para a turma 

de Rondônia e à TI Camicuã para a turma 
do Sul do Amazonas. No caso de Roraima, 
os intercâmbios ocorreram em diversas 
etnoregiões ao longo dos módulos.

Nessas regiões, os cursos foram realizados 
em centros indígenas ou indigenistas de 
formação, com o propósito de contribuir 
com o fortalecimento e dar visibilidade a 
esses espaços de formação extremamente 
importantes para a construção de 
conhecimentos associados à gestão 
territorial e ambiental. Desse modo, em 
Rondônia o curso foi ministrado no Centro 

Fo
to

: L
etí

ci
a 

Fr
ei

re
/I

EB

Participantes do Curso em Roraima.
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de Formação Paiter Suruí, localizado na 
periferia da cidade de Cacoal. Em Roraima, 
no Centro Indígena de Formação e Cultura 
Raposa Serra do Sol (CIFCRSS), situado 
na comunidade do Barro, etnoregião do 
Surumu, dentro da Terra Indígena Raposa 
Serra do Sol. No Sul do Amazonas, por não 
contar com um centro indígena de formação, 
os três primeiros módulos do curso foram 
realizados no Centro de Formação e Cultura 
Kanindé, nos arredores da cidade de Porto 
Velho, e o último no Centro de Formação dos 
Povos da Floresta, gerido pela CPI-Acre, nas 
proximidades da cidade de Rio Branco.

Em Rondônia, a turma com 31 participantes, 
19 gestores indígenas, 11 gestores públicos 
e um representante da Coordenação de 
Assuntos Indígenas/Sedam foi organizada 
em nove grupos de pesquisa que centraram 
suas atividades de produção de informações 
por terras indígenas. Na região do Sul do 
Amazonas, com foco em terras indígenas e 
municípios, os 32 participantes, sendo 13 
gestores públicos, 17 gestores indígenas, 
um representante da GIZ e um da Operação 
Amazônia Nativa (Opan), se organizaram 
em cinco grupos de pesquisa. Em Roraima, 
os 31 participantes, 20 gestores indígenas 
e 11 gestores públicos, dentre estes dois 
representantes da Universidade/Insikran e 
um da Conab, se distribuíram em sete grupos 
de pesquisa, que organizaram suas pesquisas 
por temas.

Ao todo, foram 94 participantes e 21 
grupos de pesquisa cujas propostas para a 
implementação da PNGATI estão reunidas 
aqui. Dentre estes, representantes de vários 
povos indígenas: Zoró, Uru Eu Wau Wau, 

Amondawa, Tupari, Suruí, Oro Nao, Karitiana, 
Karipuna, Gavião, Cinta Larga, Canoé, 
Kwazá, Arara (Rondônia), Apurinã, Paumari, 
Jarawara, Tenharim, Parintintin, Jiahui 
(Sul do Amazonas), Yanomami, Yecuana, 
Wapichana, Taurepang, Sapará, Macuxi 
e Ingarikó (Roraima). Entre os gestores 
públicos, participaram representantes dos 
escritórios de duas Coordenações Regionais 
do ICMBio (CR1 e CR2), além de gestores de 
várias Coordenações Regionais da Funai: CR 
Médio Purus, CR Alto Purus, CR Manaus, CR 
Madeira, CR Ji-Paraná, CR Guajará Mirim, CR 
Cacoal e CR Boa Vista. A taxa de evasão foi 
considerada baixa, apenas 8,4 % dos gestores 
indígenas e 4,2% dos gestores públicos.

Esse número expressivo de participantes 
e a baixa desistência mostram não 
apenas o processo de aprendizagem e 
construção do conhecimento associado 
à Política, mas também o envolvimento e 
comprometimento de gestores públicos 
e indígenas com os direitos dos povos 
indígenas no Brasil. As propostas formuladas 
pelas pesquisas colaborativas somam-se 
às ações de gestão territorial e ambiental 
desenvolvidas milenarmente pelos povos 
indígenas das regiões aqui contempladas 
e sugerem um avanço na consolidação da 
Política para os próximos anos. Como pode ser 
observado a seguir, as propostas apresentadas 
de modo resumido sinalizam para a 
continuidade e o aprofundamento das ações 
de gestão territorial e ambiental praticadas 
pelos povos indígenas nas três regiões.

Propostas de Implementação da PNGATI na Amazônia14
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ações de Gestão terrItorIal 
e ambIental em curso e 
ProPostas de ImPlementação 
da PnGatI

Rondônia

Esta região compreende a porção 
noroeste do Mato Grosso e todo o 
estado de Rondônia, tendo como limite 
sul o Vale do Guaporé, ao norte o estado 
do Amazonas, a leste o Mato Grosso e a 
oeste a fronteira com a Bolívia. A parte 
oeste da região é drenada por rios que 
fazem parte da bacia do Amazonas, 
como o rio Guaporé, na fronteira com 
a Bolívia, o Madeira e o Mamoré, 
além de afluentes importantes do Rio 
Madeira, como os rios Jamari, Roosevelt 
e Madeirinha (http://ti.socioambiental.
org/pt-br/#!/pt-br/regiao/14, acessado 
em março de 2015). Nessa ampla 
região, encontram-se 54 povos 
indígenas e alguns povos isolados em 
cinco terras indígenas.

Além do desafio existente para o 
reconhecimento e demarcação de 
terras indígenas presentes no estado 
de Rondônia, as terras já demarcadas 
e homologadas também enfrentam 

diversas ameaças nos seus entornos, 
devido à pressão dos não indígenas. 
A exploração ilegal de madeira, junto 
com a caça e a pesca ilegal, constituem 
graves afrontas aos territórios indígenas 
em relação à sua fauna e flora, bem 
como ao sustento destes povos, em 
alguns casos complementados por 
atividades extrativistas de coleta de 
castanha do Brasil e demais produtos 
florestais não madeireiros. A pressão 
exercida pelos madeireiros, caçadores e 
pescadores nas comunidades indígenas 
e a precária assistência dos órgãos 
governamentais a esses povos acaba 
levando alguns indígenas a se deixarem 
seduzir pelo dinheiro vindo da extração 
ilegal de madeira, da caça e da pesca, 
fazendo com que estes passem a 
participar dessas atividades ilegais.

Os impactos causados pelas atividades 
de mineração por meio dos garimpos 
ilegais também constituem uma 
pressão sobre esses povos e à 
reprodução dos seus costumes e 
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modos de vida, pois essa atividade, além de 
causar um alto impacto ambiental nas terras 
indígenas, traz outros problemas sociais pela 
presença de não indígenas nas aldeias, como 
a entrada de álcool e demais drogas ilícitas, e 
a exploração sexual das mulheres indígenas 
pelos garimpeiros.

As terras indígenas de Rondônia também 
enfrentam outras ameaças, como a pregação 
por igrejas evangélicas, que afeta o modo de 
vida das comunidades indígenas e a realização 
de seus rituais tradicionais, que são vistos de 
modo negativo pelos missionários evangélicos. 
Além da pressão dos missionários, os 
indígenas também são assediados por 
pesquisadores interessados em seus 
conhecimentos medicinais tradicionais.

Os empreendimentos realizados tanto pelo 
governo do estado de Rondônia quando pelo 
Governo Federal, por meio da construção de 
rodovias e pequenas centrais hidrelétricas 
(PCHs), também constituem uma ameaça 
aos povos indígenas de Rondônia, pois 
tais empreendimentos afetam direta e 
indiretamente essas comunidades, causando 
impactos tanto ambientais quanto sociais. As 
hidrelétricas construídas próximas à capital 
Porto Velho, a saber, Jirau e Santo Antônio, 
afetaram e ainda afetam as comunidades 
indígenas próximas.

Apesar de tantas pressões e ameaças a seus 
territórios, os povos indígenas de Rondônia 
resistem de diversas maneiras, procurando 
soluções para lidar com os problemas 
existentes em suas terras. Na TI Sete de 
Setembro, por exemplo, o povo Paiter Suruí 
organizou-se politicamente através de um 

sistema de governança Suruí que envolve a 
consolidação do Parlamento Suruí. Diversos 
planos de gestão territorial e ambiental foram 
construídos e estão sendo executados, o que 
amplia as ferramentas para que os povos 
indígenas possam realizar a gestão adequada 
de seus territórios, procurando alternativas 
para o sustento ambientalmente responsável 
dessas comunidades. Diversas associações 
apoiam a produção de castanha do Brasil e 
incentivam a produção do artesanato indígena 
para a geração de renda das comunidades.

No que tange à organização política dos 
povos indígenas de Rondônia, existem 
diversos povos com suas associações. Por 
meio destas, eles realizam articulações 
políticas com várias associações da sociedade 
civil, entes privados e entes públicos, visando 
garantir a execução das políticas públicas 
existentes para os povos indígenas e os 
seus direitos no acesso à saúde, educação e 
apoio às atividades produtivas e extrativas. 
Alguns exemplos de associações que visam 
garantir o cumprimento dos direitos de suas 
comunidades são a Metareilá, a Panderey, 
a Anpiar, a Apiz, a Doa Txató e a Patjamaaj. 
Além das associações que lutam pela 
causa indígena, temos o apoio de diversos 
parceiros, que envolvem desde organizações 
não governamentais a entes públicos, 
passando por agências de cooperação 
internacional, tais como a Kanindé, ECAM, 
CSF, IDESAM, IEB, USAID e Petrobrás. 
O governo do Estado recentemente 
criou, dentro da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Ambiental, a Coordenação 
de Assuntos Indígenas de forma a articular 
a efetivação de políticas públicas a nível 
estadual para as populações de Rondônia.
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TeRRa indígena Rio BRanco 

Autores da proposta
Dalton Tupari, Gilberto Tupari, Vanderley 
Rodrigues Jr. (CR Ji-Paraná) e Gilberto Bueno 
(CR Ji-Paraná).

Contexto
A TI Rio Branco está localizada nos municípios 
de Alta Floresta D’Oeste, São Miguel D’Oeste 
e São Francisco do Guaporé/RO, a 70 km da 
zona urbana de Alta Floresta D’Oeste. A terra 
possui 236.137 hectares, sendo contigua à 
TI Massaco e à ReBio Guaporé. As aldeias 
são acessadas pela Linha 47/2, sendo que há 
muitas aldeias que se localizam ao longo do 
Rio Branco, com acesso apenas fluvial. A TI 
é habitada por cerca de dez povos (Tupari, 
Makurap, Aruá, Kanoé, Kampé, Arikapú, 
Sakirabiak, Djeoromiti (Jaboti), Wayuru, 
Dyaroy), organizados em duas associações 
indígenas.

Ações de gestão territorial e ambiental
As comunidades estão em constante 
processo de intercâmbio cultural, social e 
comercial com a sociedade do entorno. Elas 
contribuem para a economia dos municípios, 
estados e da União. Suas florestas 
contribuem não somente para a qualidade 
de vida das comunidades indígenas, mas 
para o bem estar da sociedade como 
um todo, por meio da preservação da 
biodiversidade. As principais fontes de renda 
da comunidade são: café, feijão, banana, 
castanha, benefícios e direitos sociais, 
trabalho remunerado entre os indígenas e 
na sociedade do entorno, e artesanato. De 
acordo com o Professor Luiz Tupari: “Nós 
somos trabalhadores, precisamos é de apoio 
para produzir e transportar”.

Além dessa necessidade destacada pelo 
professor, os povos indígenas da TI Rio 
Branco enfrentam um conjunto de desafios: 
1) lidar com a existência de seis PCHs no 
Rio Branco, acima da TI; 2) fazer um uso 
da TI de forma a garantir a qualidade de 
vida e sustentabilidade para os mais de 
dez povos que lá residem, considerando 
as especificidades de cada um; 3) lidar 
com o choque de gerações, sendo uma 
frequente reclamação dos mais velhos a 
falta de interesse dos jovens pelos assuntos 
tradicionais, a existência de alcoolismo e 
a não consideração das orientações dos 
anciões; 4) evitar o êxodo indígena para as 
zonas urbanas; e 5) conviver com o grupo 
indígena isolado da TI Massaco.

Propostas para implementação da PNGATI
O grupo de pesquisa constatou que pelo 
menos quatro eixos da PNGATI são passíveis 
de serem implementados de imediato na TI 
Rio Branco para garantir um futuro melhor 
para os povos indígenas que nela residem. 
No eixo 2, governança e participação 
indígena, a pesquisa do grupo concluiu que: 
1) a Funai e os demais órgãos de governo 
podem criar/melhorar os mecanismos 
para a participação indígena nas decisões 
relacionadas aos assuntos de interesses dos 
povos indígenas, nos termos da Convenção 
169 da OIT; 2) os planos de trabalho para 
a TI devem ser construídos conjuntamente 
com a comunidade indígena, respeitando 
seu ponto de vista e a especificidade de 
cada aldeia; e 3) há necessidade de estudo 
de revisão de limites da TI Rio Branco, 
contemplando áreas de uso tradicional que 
são encontradas fora da terra demarcada, 
com aldeias nessas regiões.
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Em relação ao eixo 4, prevenção e 
recuperação de danos ambientais, o grupo 
de pesquisa sugere que o Ibama/PrevFogo, 
ou ICMBio, em parceria com a Funai, 
promova palestras nas aldeias sobre manejo 
do fogo. Eles também destacam que para a 
implementação da PNGATI seria importante a 
capacitação e o fomento para a recuperação 
de solo, evitando o alastramento dos 
desmatamentos em função da agricultura. 
Esta ação pode ser feita pela Funai em 
parceria com a Emater e municípios. 
Ainda dentro desse eixo, os alunos do 
curso indicam a necessidade do Ministério 
Público intermediar um estudo sobre os 
impactos ambientais das PCHs instaladas 
no Rio Branco, visando estabelecer medidas 
mitigadoras/compensatórias para que tais 
empreendimentos não venham afetar ainda 

mais a reprodução dos povos indígenas, 
principalmente no que diz respeito à sua 
principal fonte de alimentação, o pescado.

Quanto ao uso sustentável dos recursos 
naturais e incentivos a iniciativas produtivas 
indígenas, que é o eixo 5, pelo menos seis 
medidas foram apontadas como relevantes 
para a implementação da PNGATI: 1) 
capacitação na gestão e fomento ao 
comércio extrativista da castanha, que pode 
ocorrer em parceria com o Pacto das Águas 
e Funai; 2) capacitação, subsídio e busca de 
comércio para farinha de mandioca, cujo 
valor comercial tem se apresentado como 
importante fonte de renda; 3) incentivo 
e melhoria no transporte da produção de 
feijão, banana e mandioca; 4) implantação 
de um viveiro de mudas para produção e 

Crianças na TI Rio Branco/RO. 
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disseminação de castanha, café e cacau; 
5) subsídio financeiro e assistência técnica 
para o comércio do artesanato indígena, 
buscando formas de agregar valor como 
produtos diferenciados; e 6) aproveitamento 
dos indígenas técnicos agrícolas para atuação 
junto à comunidade indígena, por meio de 
pagamento de Auxílio Financeiro pela Funai 
(Portaria 320 de 23 de março de 2013).

O grupo de pesquisa também deu uma 
grande ênfase para a implementação do 
eixo 7 - capacitação, formação, intercâmbio 
e educação ambiental. Ressaltaram ser 
fundamental a capacitação em PNGATI do 
Comitê Regional da Funai após cada eleição, 
para garantir a governança efetiva da Política 
em nível regional e a participação indígena 
em todas as fases da sua implementação. 
Destacaram a necessidade de realizar 
oficinas sobre PNGATI com as comunidades e 
organizações da TI Rio Branco, atividade que 
pode ser realizada pelos próprios cursistas 
com apoio da Funai. Além dessas atividades, 
o grupo considerou relevante promover 
ações nas escolas rurais e urbanas e nas 
associações rurais para educação ambiental 
e envolvimento da população, bem como 
promover o intercâmbio entre os povos 
da TI Rio Branco e o povo Zoró, para troca 
de experiências sobre a cadeia produtiva 
da castanha. Um caminho para viabilizar a 
implementação da PNGATI no que diz respeito 
ao eixo em questão, seria a construção de 
uma Escola Polo na TI Rio Branco, com ensino 
médio, para evitar o êxodo rural de estudantes 
para os núcleos urbanos.

Considerando os dez povos residentes na 
TI Rio Branco e suas diferenças culturais, o 

grupo de pesquisa apontou como essenciais 
ações para organizar o uso da terra e dos 
recursos naturais, assim como fazer arranjos 
para uma convivência harmoniosa entre os 
diferentes povos. Isto poderia ser obtido 
com o estabelecimento de diretrizes para 
a gestão do território, por meio de um 
Plano Participativo de Gestão Territorial: 
Etnomapeamento e Etnozoneamento.

TeRRa indígena KaRiTiana 

Autores da proposta 
Renato Karitiana, Valdenilda Karitiana e Paulo 
Garcia (ICMBio)

Contexto
Situada a 95 km de Porto Velho via BR-364, 
a TI Karitiana tem uma população de 420 
pessoas, que vivem em cinco aldeias, numa 
área de 89.682 ha. No entorno da TI existem 
propriedades particulares (limites norte e 
oeste) e a FloNa Bom Futuro (limites sul 
e leste). Os Karitiana são falantes de uma 
língua da família Arikém e são representados 
pela Associação do Povo Indígena Karitiana: 
Akot Pytim Adnipa.

Ações de gestão territorial e ambiental
De acordo com os componentes deste 
grupo de pesquisa colaborativa, as ações 
desenvolvidas na TI Karitiana que se relacionam 
com a PNGATI têm ocorrido em diálogo com 
todos os seus eixos, exceto o 6: propriedade 
intelectual e patrimônio genético.

Em relação à proteção territorial (eixo 1), 
a TI Karitiana tem contado com curso de 
treinamento para agentes de vigilância 
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territorial oferecido pela Funai e construção 
da base de apoio para fiscalização, aquisição 
de equipamentos e apoio à vigilância indígena, 
pelo PBAI da UHE Santo Antônio. Conta ainda 
com vigilância e monitoramento realizado 
pelos indígenas durante suas atividades 
de rotina – caça, pesca, passeios e coleta 
de produtos florestais, e criação de novas 
aldeias em pontos estratégicos para defesa do 
território. Além disso, no eixo 1 são realizadas 
atividades de fiscalização pela Funai, Ibama e 
Sedam, e oficinas de etnozoneamento, pelo 
PBAI da UHE Santo Antônio.

Quanto à governança e participação 
indígena (eixo 2), as principais ações têm 
sido a tomada de decisões importantes 
para as aldeias e para toda a TI de forma 
democrática, com a participação das 
mulheres, idosos e jovens, nas cinco aldeias 
individualmente, ou em assembleia reunindo 

todas elas. Soma-se a isto, a 
participação das comunidades nas 
reuniões com órgãos do governo, 
para tratar de saúde e saneamento; 
a participação das comunidades 
no processo de licenciamento 
ambiental da UHE Santo Antônio 
e a atuação da Associação do 
Povo Karitiana nas tomadas de 
decisão para a TI, com participação 
comunitária.

Em relação às áreas protegidas, 
unidades de conservação e 
terras indígenas (eixo 3), as 
ações desenvolvidas têm sido a 
participação de representação 
do povo indígena Karitiana e da 
Funai/Porto Velho no processo de 

formação do Conselho Consultivo da Floresta 
Nacional do Bom Futuro e a parceria com 
o ICMBio para que a sede da FloNa Bom 
Futuro seja um local onde os indígenas 
possam realizar exposição de seus produtos, 
apresentações culturais e divulgação da 
cultura. Além disso, também são realizadas 
ações de proteção da FloNa Bom Futuro que 
causam impacto positivo na proteção da TI e 
o planejamento de ações em conjunto com a 
mesma.

No tema da prevenção e recuperação de 
danos ambientais (eixo 4), os Karitiana têm 
participado de ações educativas realizadas 
pelas equipes de saúde nas comunidades 
e cultivado espécies nativas medicinais 
em áreas próximas às aldeias para facilitar 
a coleta. Quanto ao uso sustentável dos 
recursos naturais e iniciativas produtivas (eixo 
5), eles têm iniciado projetos voltados para a 
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produção de alimentos (coco, castanha, café 
e farinha) e realizado o uso sustentável e o 
aproveitamento de recursos e subprodutos 
da floresta para a produção de artesanato 
direcionado à comercialização. Em diálogo 
com o eixo 7, os Karitiana têm procurado 
incentivar e apoiar o ingresso de indígenas 
em cursos técnicos profissionalizantes e de 
nível superior, promover e apoiar ações de 
educação ambiental no interior e entorno 
da TI, e pretendem oferecer capacitação 
aos indígenas em gestão florestal - produtos 
florestais não madeireiros - em parceria com 
ICMBio, SFB, Funai e indígenas.

Propostas para implementação  
da PNGATI
Todas as ações em andamento carecem 
de maior incentivo para sua execução e 
podem ser potencializadas por meio da 
implementação da PNGATI e do apoio de 
parceiros comprometidos com a mesma, 
conforme destacado pelo grupo de pesquisa.

Além das ações em curso, o grupo apontou 
como fundamental para o avanço da 
implementação da PNGATI na TI Karitiana, 
dentro do eixo 1: a entrega, em condições de 
uso, da base de fiscalização construída pelo 
Consórcio Santo Antônio Energia (Funai); a 
implementação de um sistema permanente 
de vigilância e fiscalização nos limites e 
interior da TI pelos órgãos governamentais, 
com participação indígena (Funai, Ibama, 
Polícia Federal e indígenas); e a formação de 
agentes indígenas de vigilância territorial, 
para trabalharem na proteção do território 
com remuneração (via Funai e parceiros). O 
grupo considerou também a realização de 
trabalho educativo de conscientização com 

os indígenas, com foco em desmatamento e 
venda de madeira (Funai, Ibama, ICMBio e 
Sedam) e o fortalecimento da parceria com 
o ICMBio para monitoramento conjunto 
dos limites da TI/FloNa Bom Futuro 
(indígenas, Funai e ICMBio), juntamente 
com a articulação para apoios voltados à 
instalação de novas aldeias nos limites da 
TI (indígenas e Funai).

No eixo 2 da PNGATI, o grupo de pesquisa 
evidenciou ser necessário garantir recursos 
para financiamento da participação indígena 
nos encontros que resultarão em tomadas de 
decisão referentes à TI (Funai e parceiros).

Para a efetiva implementação do eixo 3, 
destacaram ser imprescindível garantir uma 
vaga no Conselho Consultivo da FloNa Bom 
Futuro para a TI Karitiana e uma para a Funai 
(ICMBio, Funai e indígenas), bem como garantir 
a participação dos indígenas Karitiana no 
processo de elaboração do Plano de Manejo da 
FloNa Bom Futuro (ICMBio e indígenas).

Para o eixo 4, o grupo de pesquisa sugeriu: 
firmar parceria com a FloNa Bom Futuro 
visando troca de informações e conhecimentos 
para recuperação de áreas degradadas na TI e 
entorno (indígenas, ICMBio e Funai); e firmar 
parceria com a FloNa Bom Futuro visando 
troca de informações e conhecimentos para 
coleta de sementes, construção de viveiros 
e produção de mudas de espécies nativas 
(indígenas, ICMBio e Funai).
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Com o intuito de implementar o eixo 5, 
consideraram relevante estimular o uso 
de alimentos tradicionais para combater 
a desnutrição (SESAI, Funai, Academia, 
indígenas e outros órgãos parceiros); 
realizar ações visando a retomada do uso 
da medicina tradicional pelos Karitiana 
(SESAI, Funai, Academia, indígenas e outros 
órgãos parceiros); consolidar serviço de 
assistência técnica para os produtores 
indígenas (Funai, MDA, Emater e SEAGRI); 
e garantir apoio para a mecanização e 
melhoria da qualidade do solo das áreas 
agrícolas da TI (Funai e parceiros).

Somem-se a estas ações, a aquisição de 
sementes de qualidade para plantio na TI 
(Funai e parceiros); apoios para atividades 
alternativas de subsistência e geração de 
renda – piscicultura, galinha, coco, etc 
(Funai e parceiros); elaboração de estudos 
de viabilidade para o manejo de animais 
silvestres (Funai, Ibama, Academia e outros 
parceiros); aquisição de espaço físico em 
Porto Velho para exposição/venda de 
produtos indígenas e apresentação de 
manifestações culturais (indígenas, Funai, 
Prefeitura e outros parceiros); apoio 
ao associativismo dos produtores das 
aldeias (Funai, Sebrae e outros parceiros); 
construção de centros culturais tradicionais 
nas aldeias - malocas (Funai e indígenas); e 
consolidação de entendimento entre a TI e o 

ICMBio para que os indígenas possam coletar 
produtos florestais no interior da FloNa Bom 
Futuro e realizar pesca de subsistência no rio 
Branco, limite oeste da FloNa Bom Futuro 
(indígenas, ICMBio e Funai).

No eixo 6 da PNGATI, o grupo de pesquisa 
considerou três pontos relevantes: incentivar 
o processo de retomada e valorização do uso 
tradicional de práticas, costumes, crenças e 
tradições pelos indígenas (Funai e indígenas); 
garantir a participação das mulheres 
indígenas na educação escolar (indígenas, 
Funai e Seduc) e articular ações voltadas para 
a elaboração de material didático escolar na 
língua materna (indígenas, Funai e Seduc).

No eixo 7 da Política, centrado nas ações 
de capacitação e formação, destaque foi 
dado para cinco ações, de certo modo 
mencionadas acima: 1) incentivar e apoiar 
o ingresso de indígenas em cursos técnicos 
profissionalizantes e de nível superior (Funai, 
Seduc, Academia e indígenas); 2) promover 
e apoiar ações de educação ambiental no 
interior e entorno da TI (Funai, ICMBio, 
Ibama, Sedam e indígenas); 3) fazer parceria 
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com o ICMBio para que a sede da FloNa Bom 
Futuro seja local onde os indígenas possam 
realizar exposição de produtos indígenas, 
apresentações culturais e divulgação da 
cultura (indígenas, ICMBio e Funai); 4) 
promover capacitação/treinamento de 
indígenas para prevenção de queimadas 
(ICMBio, Funai e indígenas); e 5) oferecer 
capacitação aos indígenas em gestão 
florestal - produtos florestais não madeireiros 
(ICMBio, SFB, Funai e indígenas).

TeRRa indígena SeTe  
de SeTemBRo

Autores da proposta 
Arildo Gapamé Suruí, Gasodá Suruí, Maria 
Leonice Tupari e Oypakob Sandro Suruí.

Contexto
Os Paiter Suruí realizaram o contato com a 
sociedade nacional no dia 7 de setembro 
de 1969, quando eram cerca de cinco mil 
indivíduos. Atualmente, sua população é de 

aproximadamente 1.400 pessoas vivendo 
em 25 aldeias. Eles são falantes da língua 
Tupi-Mondé e estão organizados em quatro 
clãs: Gameb, Gabgir, Kaban e Makor. Estes 
residem na Terra Indígena Sete de Setembro 
que está localizada nos municípios de 
Cacoal/RO e Rondolândia/MT e possui uma 
superfície de 248.146 hectares.

Após o contato, os Paiter Suruí passaram 
a enfrentar diversos problemas, como 
epidemia de doenças, invasão de madeireiros 
e grileiros, desmatamento, diminuição do 
território, desvalorização cultural, consumo 
excessivo de produtos industrializados 
e precariedade na implementação das 
políticas públicas (educação, saúde, meio 
ambiental e alternativa de renda). Frente 
a estes problemas, eles criaram em 1989 
a Associação Metareilá do Povo Suruí 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 a sua autonomia.

Ações de gestão territorial  
e ambiental
Desde 2000 os Paiter Suruí começaram 
a procurar apoio para pensar a gestão 
territorial e ambiental de sua terra 
promovendo um estreito diálogo entre o 
conhecimento indígena e o conhecimento 
ocidental. Nesse sentido, naquele ano 
começaram a realizar o diagnóstico 
agroambiental participativo da Terra Indígena 
Sete de Setembro, com apoio do Ministério 
do Meio Ambiente. Em seguida, no ano de 
2003, passaram a realizar o reflorestamento 
e a elaboração do Plano de Gestão 
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Etnoambiental da TI Paiterey Karah (Sete de 
Setembro), com apoio da Kanindé.

Entre 2004 e 2005, realizaram o mapeamento 
cultural com apoio da ACT Brasil e, em 2006, 
passaram a se articular para buscar parcerias 
para implementação do Plano de Gestão, 
quando teve início a parceria com a Aquaverde. 
No ano seguinte, em 2007, dando continuidade 
às ações de gestão territorial, os Paiter Suruí 
começaram a elaboração do Projeto Carbono 
Suruí, contando com apoio da Forest Trend e 
outros parceiros. No ano seguinte, publicaram 
o Plano de Gestão Etnoambiental da TI Sete 
de Setembro e promoveram diversas reuniões 
com a comunidade para discutir a proposta do 
Projeto de Carbono.

No ano de 2009, diversas ações voltadas 
para a gestão do território foram realizadas, 
dentre elas: contato com o governo brasileiro 

para apresentação do Projeto Carbono 
Suruí; seminário em Brasília visando à 
apresentação do Projeto Carbono Suruí 
para representantes do órgão indigenista 
oficial e para lideranças indígenas; estudos 
jurídicos para o Projeto Carbono Suruí; 
levantamento das áreas desmatadas da 
TI Sete de Setembro; revisão dos estudos 
biológicos para complementação do 
diagnóstico etnoambiental; consentimento 
prévio, livre e informado do Projeto Carbono 
Suruí; termo de acordo entre os clãs; termo 
de cooperação entre as entidades parceiras 
envolvidas no Projeto Carbono Suruí; 
levantamento socioeconômico dos Suruí; 
plano de reflorestamento da TI Sete de 
Setembro; lançamento do Fundo de Gestão 
Financeira do Projeto Carbono Suruí – via 
Funbio; e continuidade das atividades de 
reflorestamento.

No ano de 2010, realizaram várias discussões 
para criação do Parlamento Paiter Suruí e 
diversas oficinas de reflorestamento, além do 
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lançamento do Projeto Carbono Suruí na COP 
16, em Cancun/México. No ano seguinte, 
teve início o funcionamento do Parlamento 
Paiter Suruí, voltado especialmente para 
a gestão territorial e ambiental da terra 
indígena. Em 2012, concluíram a elaboração 
do Projeto de Ecoturismo da TI Sete de 
Setembro e, nos últimos anos, estão 
somando esforços para implementar o seu 
plano de gestão.

Propostas para a implementação  
da PNGATI
O grupo de pesquisa, diante das muitas ações 
de gestão territorial e ambiental em curso 
na TI Sete de Setembro, considerou que 
todas elas podem ser fortalecidas no âmbito 
da implementação da PNGATI. Procurando 
realizar uma proposta prioritária nesse 
momento para a implementação da Política 
junto aos Paiter Suruí, o grupo sugeriu que 
fossem apoiadas as iniciativas indígenas 
sustentáveis de etnoturismo e de ecoturismo, 
“respeitada a decisão da comunidade e a 
diversidade dos povos indígenas, promovendo-
se, quando couber, estudos prévios, 
diagnósticos de impactos socioambientais e a 
capacitação das comunidades indígenas para a 
gestão dessas atividades”, conforme disposto 
no eixo 5 da PNGATI.

Ao fazer sua proposta, o grupo apresentou 
um vídeo do Plano de Negócio de Turismo 
da TI Sete de Setembro, onde constam 
informações detalhadas sobre o estudo 
de viabilidade social, cultural e econômica 
existente para implantar o projeto de 
etnoturismo na terra indígena. O grupo 
demonstrou que há interesse por parte dos 
Paiter Suruí e meios de realizar tal atividade, 
podendo contar com considerável apoio da 
PNGATI para sua realização. 

TeRRa indígena zoRó 

Autores da proposta 
Amauri Zoró, Tiago Zoró e Gilberto Bueno (CR 
Ji-Paraná)

Contexto
Localizada no município de Rondolândia, em 
Mato Grosso, em área próxima à divisa com 
Rondônia, a TI Zoró tem 355.789 ha e uma 
população de 625 pessoas, todos falantes da 
língua Tupi-Mondé.

Ações de gestão territorial e ambiental
A principal atividade de gestão territorial 
apresentada pelo grupo de pesquisa foi o 
Programa Integrado da Castanha (PIC), sob 
a gestão da Associação do Povo Indígena 
Zoró (APIZ). A produção da castanha entre 
os Zoró promove o empoderamento das 
comunidades e o fortalecimento das 
organizações indígenas; contribui para a 
gestão territorial/fiscalização do território; 
gera agregação social - mulheres e jovens se 
inserem nas atividades e todas as famílias 
estão envolvidas na produção; e proporciona 
renda com a floresta em pé, tornando-se 
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uma alternativa para atividades ilegais, como 
a exploração predatória da madeira.

Alguns gargalos para a produção de castanha, 
contudo, foram destacados pelo grupo, como 
o escoamento da produção e as condições 
precárias das estradas e dos acessos aos 
castanhais; a falta de veículo próprio; as 
distâncias entre os castanhais e as aldeias; e 
o consequente custo alto para o escoamento. 
Além disso, enfrentam dificuldades 
com a infraestrutura insuficiente, sendo 
necessárias a construção de barracões para 
armazenamento e a obtenção de mais mesas 
de secagem. Outras dificuldades são: obter 
o Cadastro de Produtor Rural e da DAP 
Indígena; falta de isenção de impostos para 
produtos indígenas; falta de capacitação 
das associações/cooperativas; falta de 
mercado fixo com preço justo; dificuldade 
de acesso aos programas do PAA; falta de 
cooperativa indígena para a comercialização 
e de parceiros para a etapa final da 
comercialização; e morosidade e dificuldades 

na regularização das atividades na TI, como 
a abertura de estradas e carreadores, e a 
construção de barracões.

Mesmo com todos esses gargalos para 
fortalecer a atividade de castanha como 
uma ação de gestão territorial e ambiental, 
os participantes do grupo identificaram 
também oportunidades que podem ser 
aproveitadas no futuro, como o potencial 
para o aumento da produção em torno de 
500 t/ano, o acesso a mercados de produtos 
orgânicos e os parceiros interessados na 
cadeia de valor: Emater, Embrapa e Sebrae. 
Nesse sentido, o grupo de pesquisadores 
mostrou uma visão de futuro que envolve: 
produto beneficiado e vendido a preço 
justo com qualidade para o consumidor; 
associação fortalecida e autônoma para 
não depender de terceiros; arranjos 
institucionais e diálogo entre diferentes 
atores numa cadeia equilibrada e sustentável 
social e ambientalmente, com todos 
ganhando; e acesso direto aos mercados.
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Propostas para a implementação  
da PNGATI
Com apoio da PNGATI seria possível fortalecer 
as ações de produção de castanha na TI 
Zoró e, para tanto, seriam necessárias: a 
capacitação das organizações indígenas em 
gestão da produção e negócios; a constituição 
de mais parcerias; a regulação do preço 
de mercado por meio da articulação entre 
as associações indígenas; a aquisição de 
equipamentos para beneficiar o produto; 
o acesso a informações qualificadas; maior 
organização para trabalhar em grupo, mesmo 
com etnias diferentes; a criação de uma 
rede de produção e comércio dos povos 
indígenas; e a criação de uma cooperativa 
indígena. A criação de uma cooperativa 
reunindo indígenas e seringalistas do noroeste 
de Mato Grosso e sudeste de Rondônia foi 
aprovada durante o Seminário de Intercâmbio 
de Experiências, realizado em maio/2014. 
A iniciativa tem como principal objetivo 
promover a comercialização da castanha do 
Brasil, mas também pode atender outros 
produtos florestais não madeireiros.

Para além da gestão territorial 
e ambiental associada à 
produção de castanha, o 
grupo mencionou outras áreas 
de diálogo e apoio da PNGATI 
para a TI Zoró. De acordo com 
eles, seria fundamental o 
levantamento da diversidade 
das plantas tradicionalmente 
cultivadas: técnicas de 
manejo dos espaços de 
cultivo (roças e quintais), os 
utensílios de processamento 
e armazenamento (cultura 

material), o sistema alimentar (as receitas 
e processos de elaboração dos produtos da 
roça) e a conformação de redes sociais de 
troca de plantas e conhecimentos associados.

Outra ação para a implementação da PNGATI 
seria promover a aproximação da juventude 
das atividades tradicionais, realizando 
pesquisas para o levantamento do Sistema 
Agrícola Tradicional Zoró, com mobilização 
de jovens indígenas para fazerem pesquisas e 
registros audiovisuais sobre o modo de fazer 
roça (antigo, atual e futuro), os mitos de 
origem das plantas e os rituais de trocas de 
bens. Estas pesquisas e registros poderiam 
ser complementados com intercâmbios com 
outros povos sobre seus modelos tradicionais 
de agricultura.

TeRRa indígena igaRapé lage

Autores da proposta 
André Puruborá (CR Guajará Mirim), João 
Soares Rodrigues (CR Guajará Mirim) e 
Reginaldo Oro Eo (Associação Indígena Jimaito)
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Contexto
A Terra Indígena Igarapé Lage foi homologada 
por meio do Decreto 86.347, de 09 de 
setembro de 1981, com uma área de 107.321 
hectares. A TI localiza-se na faixa de fronteira 
do Estado de Rondônia, nos municípios de 
Nova Mamoré e Guajará-Mirim. Os primeiros 
invasores dos territórios indígenas na região 
chamaram-nos de Pakáas Novos, porque 
foram encontrados no rio do mesmo nome, 
o rio Pacaás Novos, afluente da margem 
direita do rio Mamoré. Os indígenas Pakaás 
Novos, no entanto, se reconhecem sob a 
denominação “Wari”, que significa gente. Os 
Wari’ estão divididos em subgrupos cujos 
nomes lhes servem como etnônimos. Hoje 
estes subgrupos são os Oro Nao’, Oro Eo, Oro 
At, Oro Mon, assentados principalmente nas 
Terras Indígenas Pacaás Novos, Sagarana e Rio 
Negro Ocaia. Os Oro Waram, Oro Bone e Oro 
Waram Xijein, nas Terras Indígenas Igarapé 
Lage e Igarapé Ribeirão.

A Terra Indígena Igarapé Lage está dividida 
em seis aldeias, sendo elas: Linha 10, Lage 
Velho, Lage Novo, Limão, Linha 26 e Linha 
14. A população da TI é de aproximadamente 
854 indígenas.

Ações de gestão territorial  
e ambiental
A Aldeia Linha 10 é uma das primeiras 
aldeias do município de Guajará-Mirim/RO 
que está colocando em prática a PNGATI 
com o desenvolvimento do Projeto de 
Apoio à Cadeia Produtiva da Castanha. 
Os indígenas estão realizando o projeto 
em parceria com a CR Guajará-Mirim/
Funai, por meio da Coordenação Técnica 
Local II e com a ajuda da comunidade. O 
Projeto visa a recuperação, a conservação 
e o uso sustentável dos recursos naturais, 
assegurando a melhoria da qualidade de vida 
e a geração de renda.

A Comunidade Indígena 
da Linha 10, por meio 
da Associação Indígena 
da Linha 10 e em 
parceria com o Esloc/
Emater e CRGM, está 
desenvolvendo o Projeto 
de Criação de Galinhas 
com Agroflorestas ou 
Quintais Produtivos e 
Sustentáveis. O Quintal 
Produtivo é uma unidade 
produtiva familiar, que tem 
como objetivo atender 
a segurança alimentar, a 
vigilância da TI e o repasse 
de saberes entre anciões 
indígenas e crianças. Mudas para o Quintal Produtivo.
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Na sua execução prática é um espaço de 
trabalho apropriado principalmente pelas 
mulheres indígenas com uma importante 
coparticipação da juventude e dos homens. 
Atende nos seus princípios aos critérios 
e eixos da PNGATI no que diz respeito às 
práticas agroecológicas.

O referido projeto pretende fortalecer 
a produção de alimentos básicos, para 
subsistência, e comercializar o excedente 
no mercado local, permitindo desta forma o 
ingresso de recursos financeiros e gerando 
uma melhoria na qualidade de vida das 
famílias ali residentes do ponto de vista 
econômico e social.

Propostas para a implementação  
da PNGATI
Para avançar com a implementação da 
PNGATI na TI Lage, apoios externos para 
o Projeto de Criação de Galinhas com 
Agroflorestas ou Quintais Produtivos e 
Sustentáveis são fundamentais, mesmo 
contando hoje com acompanhamentos 
técnicos da CRGM e do Esloc/Emater. 
Implementar a PNGATI, de acordo com o 
grupo de pesquisa, é um grande desafio. Por 
isso, exemplos de gestão territorial como 
os dos povos Zoró e Suruí, dentre outros, 
ajudam a refletir sobre a situação na TI Lage 
e a incorporar de modo adaptado o que for 
relevante. Para tanto, é preciso alinhar o 
conhecimento técnico com o conhecimento 
tradicional para que as comunidades 
indígenas consigam realizar de fato uma 
melhor gestão do seu território.

TeRRa indígena igaRapé louRdeS 

Autores da proposta 
Delson Gavião, Josias Gavião (CR Ji-Paraná), 
Beto Arara, Evandro Arara e Patrícia Dias 
(ICMBio)

Contexto
A Terra Indígena Igarapé Lourdes é habitada 
pelos Gavião (Ikolen) e os Arara (Karo Rap). 
Os Karo são falantes de uma língua do Tronco 
Tupi, da Família Ramarama e os Ikolen são 
falantes do Tupi-Mondé. Os Karo residem nas 
aldeias Iterap e Paygap, com uma população 
de aproximadamente 200 pessoas, e os 
Ikolen possuem uma população de cerca de 
520 pessoas, distribuídas nas aldeias Ikolen, 
Cacoal, Nova Esperança, Castanheira, Igarapé 
Lourdes e Ingazeira. Estas aldeias encontram-
se no interior da TI Igarapé Lourdes, situada 
no Município de Ji-Paraná. A terra foi 
demarcada e homologada pelo Decreto 
88.609/83, de 09 de agosto de 1983, com 
superfície de 185.533 hectares. Atualmente, 
essa TI é uma das áreas de referência do 
Projeto Gati.

Ações de gestão territorial e ambiental
Diversas ações de gestão territorial e 
ambiental estão em curso na TI Igarapé 
Lourdes. Estas ações estão associadas com a 
extração de castanha, da borracha natural, 
da copaíba, com as roças tradicionais e com a 
vigilância, fiscalização e monitoramento.

A extração de castanha e da borracha tem 
ocorrido em parceria com a entidade Pacto 
das Águas. Por meio dessa parceria, os 
povos Ikolen e Karo conseguiram acessar 
o recurso da Conab (Conselho Nacional 
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de Abastecimento) para comercializar 
a castanha da TI em condições mais 
vantajosas para a comunidade, livrando-
se do atravessador. A coleta da castanha 
é, atualmente, a principal fonte de renda 
acessível a todas as famílias da aldeia. 
Homens, mulheres, jovens e crianças 
participam. As famílias acampam durante os 
meses de novembro e dezembro no interior 
da floresta, quando os mais velhos repassam 
seus conhecimentos e sua sabedoria. Além 
disso, essa atividade é um importante 
instrumento de autonomia das mulheres 
indígenas, porque várias delas coletam 
castanha independente dos maridos e 
adquirem renda própria.

A borracha natural com a parceria do Pacto 
das Águas voltou a ser extraída - atividade 
que estava parada há muitos anos devido 
à desvalorização do produto. Os Gavião, 
por exemplo, já chegaram a produzir e 
comercializar junto com outros seringueiros 
borracha para a Michelin em São Paulo.

A copaíba fez parte de um projeto de 
manejo, em parceria com a Kanindé e o 
WWF, ocasião em que foi delimitada a 
área que seria manejada. O projeto foi 
um sucesso, pois, por meio do estudo de 
mercado, a Kanindé conseguiu fechar com 
um comprador. Com o término do projeto, 
no entanto, os indígenas perderam o contato 
com o comprador e pararam de extrair o óleo 
em grande quantidade.

Outra atividade de gestão territorial e 
ambiental está associada às roças tradicionais, 
onde são cultivados mandioca, milho, cará 
e batata doce, entre outros. A roça garante 

a alimentação do dia-dia, mas após o 
contato com a sociedade regional não tem 
sido mais suficiente. Por isso, ações estão 
sendo direcionadas para fortalecer as roças 
tradicionais e o comércio da produção 
excedente.

Grande parte das ações mencionadas 
contribui com a vigilância do território. Os 
povos indígenas sempre fizeram e fazem a 
vigilância dos seus territórios por ocasião 
de suas atividades rotineiras e produtivas, 
exemplos práticos das quais é a vigilância 
feita por meio da coleta de castanha. Todos 
os finais de ano os indígenas se deslocam 
de suas aldeias para os castanhais. Sendo 
assim, a presença dos indígenas inibe a 
invasão dos não indígenas. Constatando 
algum ilícito, os indígenas acionam a Funai 
para que tome as providencias cabíveis. 
A fiscalização e monitoramento, a cargo 
da Funai, entretanto, tem sido realizada 
de forma esporádica. Foram implantadas 
duas bases de fiscalização no interior da TI 
igarapé Lourdes, mas essas bases não têm 
manutenção regular por não terem caráter 
de posto de fiscalização permanente.

Propostas para a implementação  
da PNGATI
O grupo de pesquisa de modo bastante claro 
e objetivo formulou uma tabela destacando 
as atividades que estão em curso na TI e 
que podem ser fortalecidas por meio da 
implementação da PNGATI e da consolidação 
de novos apoios externos.
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iTem aTividadeS ÓRgãoS imPlemenTadoReS
01 Fiscalização Funai, Polícia Federal, Ibama e polícia ambiental

02 Agricultura familiar 
Funai, Secretarias de Agricultura Municipal e Estadual 
e Emater

03 Castanha, seringa e copaíba. Funai, Pacto Águas e Kanindé

04 Piscicultura Funai, Secretaria de Agricultura Estadual e Emater

05 Avicultura Funai, Secretaria de Agricultura Estadual e Emater

06 Formação de mudas diversificadas Funai, Pacto das Águas e Ecoporé

07 Equipamentos agrícolas Ministério da Agricultura e emendas parlamentares

08 Manejo de roçados Funai e Emater

09 Artesanatos Funai-Museu do Índio e Comim

10 Criação de animais silvestres -

11 Enriquecimento de castanhais Pacto das Águas e Ecoporé 

12
Reflorestamento (REDD + Indígena 
Amazônico)

Aqua Verde, ICCO e Forest Trends/COICA 

13 Festas tradicionais Funai–Museu do Índio e Comim

14
Estudo de mercado dos produtos 
extrativistas

Kanindé e Pacto das Águas

15 Fortalecimento das associações Comunidade indígena, Funai e parceiros 

16 Fortalecimento da Funai Movimento indígena e Ministério da Justiça 

17 Estruturar as bases de fiscalização Funai 

18 Formação de brigadistas indígenas Funai e ICMBio

19
Formação de agentes ambientais 
indígenas

Funai e Kanindé

20
Recuperação da área que ficou fora 
da demarcação

Funai/Ministério da Justiça

TeRRa indígena Kwazá 

Autores da proposta 
Vanderlei Castellani (CR Cacoal), Jovenilson 
Silva Marcelino, Valdeiza Aikanã Kwazá, 
Cleiton Kwazá e Waldeir Aikanã.

Contexto
Com o processo de abertura da BR-364 
durante a década de 1960, os Kwazá foram 
expulsos de suas terras e reduzidos a cerca 
de 40 pessoas. Atualmente, alguns Kwazá se 
reconhecem como Aikanã. Poucos dos que 
residem na TI Kwazá do Rio São Pedro, em 
Rondônia, falam a língua Kwazá, classificada 
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como “isolada” por não se relacionar com 
outras línguas conhecidas. A Terra Indígena 
foi demarcada em 2000, com superfície de 
16.799 hectares.

Ações de gestão territorial e ambiental
Nos últimos anos, os Kwazá-Aikanã têm 
desenvolvido algumas atividades de gestão 
territorial e ambiental. Um projeto piloto que 
está sendo realizado para a recuperação de 
áreas degradadas é o emprego de sistemas 
agroflorestais (SAFs). Esta atividade até 
o momento não tem gerado uma renda 
sustentável, por isso os Kwazá-Aikanã 
procuram complementá-la por meio da 
extração e comércio de açaí, de atividades 
agrícolas, da criação de pequenos animais e 
do artesanato indígena.

Propostas para a implementação da 
PNGATI
No eixo 1 da PNGATI, proteção territorial 
e dos recursos naturais, o grupo de 
pesquisa identificou como relevante para a 
implementação da Política o estabelecimento 

de um programa de 
vigilância indígena 
da TI Kwazá do Rio 
São Pedro. Para 
tanto, deveriam 
ter como parceiros 
desse programa 
não apenas a 
comunidade 
indígena, mas 
também a Funai 
para fomentar a 
atividade e o Ibama 
para fomentar 
e acompanhar 

as ações de vigilância, monitoramento e 
prevenção de incêndios.

No eixo 2, o grupo de pesquisa identificou o 
fortalecimento da associação indígena, que 
encontra-se inativa por cerca de 10 anos. Por 
meio da parceria com outras instituições, o 
grupo visa a reabertura e o fortalecimento 
desta associação visando uma maior 
organização do povo Kwazá Aikanã na luta 
por seus direitos.

No eixo 4, prevenção e recuperação de danos 
ambientais, um programa de reflorestamento 
e recuperação de nascentes e cursos d’água 
precisa ser implementado, complementando 
desse modo as ações já desenvolvidas por 
meio do SAF. Os parceiros desta iniciativa 
seriam: a comunidade indígena, por 
meio da vigilância e monitoramento das 
nascentes; o Ministério do Meio Ambiente, 
fomentando a atividade; a Sedam para 
ajudar na fiscalização fora da terra indígena; 
e a Funai/CGGAM por meio do projeto de 
SAF. Ainda nesse eixo, o grupo de pesquisa 
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sugere, para a implementação da PNGATI, 
que seja desenvolvido um programa de 
implementação e manejo da taquara, 
contando para tanto com contribuições 
da comunidade indígena, da Funai e do 
Ministério do Meio Ambiente.

Para o uso sustentável de recursos naturais 
e iniciativas produtivas indígenas, eixo 
5, seriam relevantes incentivos para o 
desenvolvimento das atividades produtivas 
de agricultura, piscicultura, produção 
de carvão vegetal, áreas de pastagens 
e extrativismo, produção de açaí e 
borracha. Nessa linha, alguns parceiros são 
necessários: Funai para assistência técnica 
e insumos; MDA para o fortalecimento de 
programas de assistência técnica voltada aos 
indígenas; Mapa para o desenvolvimento de 
programas voltados à agricultura indígena; 
Emater para assistência técnica voltada para 
comunidades indígenas; Ministério da Pesca 
para o fomento às atividades de piscicultura; 
e prefeituras municipais para o fomento às 
atividades agrícolas e mecanização de roças.

No eixo 6, patrimônio intelectual e 
patrimônio genético, para a implementação 
da PNGATI seria relevante um programa de 
promoção dos conhecimentos tradicionais. 
Para tanto, poderiam ser resgatadas e 
fortalecidas algumas atividades culturais, 
como o jogo de futebol com a bola de 
seringa, o artesanato, a festa da menina 
moça, as festividades tradicionais em geral 
e o estudo e resgaste da língua Kwazá. 
Parceiros preferenciais para esse programa 
seriam a comunidade indígena, o Museu 
do Índio, a Secretaria de Cultura do Estado 
e o CIMI, que já vem realizando estudos da 

língua Kwazá e recentemente lançou um 
dicionário da mesma.

aldeia apuRinã da TeRRa  
indígena RooSevelT

Autores da proposta 
Cornélio dos Santos Munduruku e Lilian 
Borges (CR Cacoal)

Contexto
O povo indígena Apurinã fala uma língua 
da família Maipure-Aruak do tronco 
linguístico Aruak. Na sua língua materna, 
se autodenominam Popũkare. Esse povo 
é originário do Amazonas, da região do rio 
Purus. A migração do povo Apurinã para 
Rondônia foi iniciada em 1982, quando um 
índio Munduruku casado com uma índia 
Apurinã, ambos funcionários da Funai, 
foram transferidos para Cacoal. Após 
estabelecerem-se na TI Roosevelt, criaram 
a Associação Nunerimanê do Povo indígena 
Apurinã de Rondônia (Anpiar), em 13 de 
maio de 1997. A ANPIAR tem como objetivo 
maior o fortalecimento da comunidade 
Apurinã por meio da captação de recursos 
para melhorar a sua organização, a sua 
economia, as condições de vida na aldeia e, 
consequentemente, construir a autonomia 
da comunidade.

Ações de gestão territorial e ambiental
Procurando investir em atividades 
sustentáveis que gerem renda para a 
comunidade, em 2001, por meio de um 
projeto com recursos do Programa de Apoio 
às Iniciativas Comunitárias - PAIC/Planafloro, 
a Anpiar montou uma casa de farinha, um 
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armazém agrícola, adquiriu carroça com 
burro, trilhadeira, caminhonete GMC e 
plantou algumas frutíferas na aldeia. No final 
de 2004, com recursos do PDPI, a Anpiar 
incrementou o cultivo de pupunha com o 
plantio de 54 mil pés de pupunha (Bactris 
gasipaes), 90 pés de coco (Cocos nucifera), 90 
pés de cupuaçu (Theobroma grandiflorum) e 
700 pés de teca (Tectona grandis).

Propostas para a implementação  
da PNGATI
O grupo de pesquisa pontuou diversas ações 
a serem realizadas na aldeia dos Apurinã. No 
eixo 2, governança e participação indígena, 
a Anpiar precisa contar com ações de 
fortalecimento institucional. Tendo sido criada 
pela necessidade de buscar recursos e apoios 
diversos para a comunidade, seria viável que 
ela tivesse participação no Conselho de Saúde 
Indígena e participação na construção do 
Corredor Etnoambiental Tupi-Mondé.

Em relação à proteção territorial e dos 
recursos naturais, eixo 1, o grupo sugere 
que para a implementação da PNGATI será 
preciso um programa de reflorestamento e 
recuperação de nascentes e cursos d´água, 

envolvendo alguns parceiros: Funai 
para a fiscalização e monitoramento 
territorial, comunidade indígena 
para a participação nas atividades 
de reflorestamento, Sedam para 
a fiscalização dos desmatamentos 
próximos às terras indígenas e 
assistência técnica para a realização 
do reflorestamento, Ministério do 
Meio Ambiente para o fomento à 
atividade de recuperação de áreas 
degradadas e prefeituras municipais 
para o fomento à atividade em geral.

No eixo 5, uso sustentável de recursos 
naturais, observaram a viabilidade de 
realizar projetos de iniciativas produtivas 
indígenas: plantio de pupunha para palmito, 
fabricação de farinha de mandioca e plantio 
de banana. Observaram ainda um cenário 
favorável para a proposta de uma política 
voltada para a certificação dos produtos 
indígenas produzido pelos Apurinã, 
envolvendo nessa ação parceiros como a 
Emater - assistência técnica especializada; 
Sedam - certificação de origem ambiental; 
prefeituras municipais - flexibilização dos 
tributos fiscais; Governo do Estado - isenção 
fiscal de produtos indígenas; e Ministério do 
Desenvolvimento Agrário - fortalecimento 
do Pronaf para indígenas. Ainda nesse eixo 
5, seria necessária uma política para o 
desenvolvimento das atividades produtivas 
(agricultura e piscicultura). Essa política 
poderia ser inspirada no modelo de apoio 
do PDPI e poderia contar com um conjunto 
de parceiros: Funai - assistência técnica e de 
insumos; MDA - fortalecimento de programas 
de assistência técnica voltada aos indígenas; 
MAPA - desenvolvimento de programas 
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voltados à agricultura indígena; Emater - 
assistência técnica voltada para comunidades 
indígenas; Ministério da Pesca - fomento 
às atividades de piscicultura; e prefeituras 
municipais - fomento à atividade agrícola. 

mulheReS indígenaS de Rondônia

Autora da proposta
Maria Leonice Tupari (Coordenadora do 
departamento de Mulheres na Associação 
Metareilá)

Contexto
Embora proposto por apenas uma 
componente, não pode ser considerado 
um trabalho individual porque diversas 
mulheres indígenas que residem nas 
aldeias, especialmente Suruí, participaram 
da sua elaboração. As mulheres indígenas 
envolvidas com essa atividade de pesquisa 
procuraram ressaltar a importância 
do reconhecimento e valorização do 
conhecimento tradicional da mulher indígena 
para a implementação da PNGATI em 
Rondônia em consonância com os princípios 

da Organização das Mulheres 
Indígenas de Rondônia.

Ações de gestão territorial e 
ambiental
As atividades desenvolvidas 
pelas mulheres no seu cotidiano 
costumam ter um forte viés de 
gestão territorial e ambiental. 
Para as mulheres indígenas, suas 
atividades já estão contribuindo para 
manter e preservar a floresta. Sendo 
preservada e protegida, pode-se 

garantir por muito tempo vários elementos 
importantes para sua sobrevivência, como 
por exemplo: alimentação, medicina 
tradicional e matéria prima retirada da 
floresta para a confecção de artesanatos. Por 
isso, foi destacada como uma das ações de 
gestão territorial praticada pelas mulheres 
a confecção de artesanato, que tem várias 
finalidades, dentre elas o uso cultural e a 
comercialização visando a geração de renda 
para muitas famílias indígenas. Nesse sentido, 
é preciso considerar o reconhecimento das 
artes indígenas para que tudo isso seja feito 
de maneira responsável.

Alguns povos indígenas de Rondônia, com 
a participação das mulheres, estão fazendo 
o etnomapeamento e o etnozoneamento 
para melhor organizar a gestão de seus 
territórios. Por meio desse levantamento, 
procuraram ver o que tem, o que está 
escasso e o que ficou fora das terras 
indígenas após a demarcação. Desse 
modo, podem identificar os problemas e 
os parceiros, como Funai, MMA, ICMBio e 
Ibama, entre outros, que podem apoiar na 
solução dos problemas.
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Propostas para a implementação  
da PNGATI
As mulheres indígenas do estado 
de Rondônia já estão fazendo o uso 
sustentável de recursos naturais como 
dispõe o eixo 5, especialmente as Suruí. 
Por meio da pesquisa realizada, sinalizaram 
que querem buscar desenvolver, por 
meio da PNGATI, a melhoria da gestão 
territorial, tendo como atividade base o 
artesanato indígena. Isto porque até hoje 
consideram que o artesanato praticado 
pelas mulheres indígenas não está 
sendo valorizado, nem reconhecido pelo 
governo brasileiro. De modo equivocado 
e por falta de conhecimento, dizem elas, 
algumas pessoas acham que a prática 
do artesanato é uma ameaça ao meio 
ambiente. Por isso, as mulheres indígenas 
querem que sua arte seja valorizada e que 
cada povo consiga fazer seus artesanatos 
e comercializá-los sem medo e com 
mercado garantido, tendo a certeza de que 
as artesãs indígenas estão protegendo e 
valorizando os territórios e recuperando 
artes quase perdidas no tempo.

Sul do amazonaS

A região sul do Amazonas abrange os 
Municípios de Boca do Acre, Pauini, Lábrea, 
Canutama, Tapauá e Beruri, ao longo do 
rio Purus. Engloba também os Municípios 
de Humaitá, Novo Aripuanã e Manicoré, ao 
longo do rio Madeira. Os povos indígenas 
habitantes dessa região são: Apurinã, 
Paumari, Jamamadi, Kamadeni, Jarawara, 
Deni, Banawá, Katukina, Kokama, Karipuna, 
Katauixi, Kaxarari, Zuruahá, Hi-Merimã, 
Mamori, Mura, Tikuna, Juma, Parintintin, 

Tenharim, Jiahui, Pirahã, Miranha, 
Munduruku e Torá. No Purus, há um mosaico 
de 34 terras indígenas demarcadas, 27 
áreas reivindicadas e sete unidades de 
conservação federais. Já no Madeira são 
dez terras indígenas demarcadas, três 
áreas reivindicadas e cinco unidades de 
conservação federais.

As principais ameaças aos territórios 
indígenas são: o avanço da agropecuária vindo 
pela região de Rondônia; a construção de 
hidrelétricas; a ampliação e o asfaltamento 
de estradas já existentes (BR-317 e BR-230, 
ou transamazônica) e a criação de novas 
vias; a construção de portos e hidrovias; a 
retirada ilegal de madeira; a caça e a pesca 
predatórias; a pressão de garimpeiros; e a 
prospecção de petróleo. Apesar de todas 
essas pressões, o sul do Amazonas ainda é 
uma das regiões mais preservadas do planeta, 
principalmente no interflúvio Purus-médio 
Juruá, em especial nas terras indígenas e 
unidades de conservação. 

É importante a formulação de acordos 
entre povos indígenas e comunidades 
tradicionais que habitam espaços muitas 
vezes sobrepostos e o apoio das instituições 
públicas responsáveis (Funai e ICMBio) pela 
gestão desses territórios, com a criação 
de planos conjuntos de administração. Os 
trabalhos a seguir ressaltam esse aspecto, 
da relevância do avanço dos arranjos 
institucionais e das parcerias para a efetiva 
implementação da PNGATI na região.
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plano de geSTão TeRRiToRial e 
amBienTal da Ti camicuã

Autores da proposta 
Umanary (Francisco Apurinã - Opiajbam), 
José Spanner (IEB), Thaís de Azevedo 
Coutinho (ICMBio) e Sukuna (Evandro 
Gonçalves – In memoriam).

Contexto
A Terra Indígena Camicuã é habitada por 479 
Apurinã (popũkare) falantes da língua Aruak e 
situa-se no município de Boca do Acre/AM. Ela 
foi homologada em 1991 com uma superfície 
de 58.519 hectares. Ao seu redor encontram-se 
a FloNa do Purus e a ResEx Arapixi, o que gera 
um cenário fértil para sua gestão territorial 

e ambiental em diálogo com as unidades de 
conservação vizinhas. A terra indígena possui 
considerável riqueza de recursos pesqueiros, 
madeira, caça, seringa, castanha e outros, mas 
sofre com invasões de pescadores, caçadores, 
madeireiros e quebradores de castanha.

Ações de gestão territorial e ambiental
A elaboração do Plano de Gestão Territorial 
e Ambiental da TI Camicuã teve início 
em 2014, por meio da parceria entre a 
Opiajbam (Organização dos Povos Indígenas 
Apurinã e Jamamadi de Boca do Acre/AM) 
e IEB, contando com recursos do PDPI e 
acompanhamento da CR Alto Purus/Funai. Um 
conjunto de oficinas, reuniões e expedições 
de campo foram realizadas na TI para: seleção 
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de pesquisadores indígenas e coordenadores 
indígenas; capacitação deles para lidar com 
o GPS e mapas; integração entre as aldeias 
Camicuã, Centrinho, Katispero e Praia Nova; 
avaliação e entrevistas com os representantes 
indígenas; e produção de diagnóstico 
participativo e mapeamento etnoambiental.

Em setembro de 2014, os mapas e diagnóstico 
produzidos por meio do etnomapeamento 
e do etnozoneamento da TI Camicuã foram 
validados durante o intercâmbio cultural 
realizado na aldeia Camicuã. Na ocasião, foi 
inaugurado o Centro Cultural Sukunak com 
a participação de vários povos indígenas 
dos municípios de Tapauá, Lábrea, Pauini e 
Humaitá, além de entidades governamentais 
como ICMBio, MMA, IEB, Seind, Funai, GIZ 
e Marinha do Brasil. Experiências de gestão 
territorial e ambiental em curso na TI foram 
compartilhadas durante o intercâmbio, dentre 
elas a longa experiência com SAFs, a decisão 
de não criar porcos nas aldeias e o tratamento 
adequado do lixo.

Propostas para a implementação  
da PNGATI
O grupo de pesquisa identificou diversas 
ações que podem ser fortalecidas para 
uma adequada implementação da PNGATI 
na TI Camicuã. De acordo com eles, seria 
necessário uma maior vigilância e fiscalização 
das invasões que estão ocorrendo nas 
regiões que possuem lagos dentro da terra, 
como nas margens do rio Inauini, igarapé 
Preto e São Francisco. Para tanto, além do 
monitoramento por agentes indígenas é 
imprescindível a reaviventação dos limites, 
a colocação de placas no interior do lagos e 
apoio à comunidade Mari por ser um ponto 
estratégico de logística e vigilância.

Outra ação importante seria minimizar o 
assédio dos fazendeiros para usarem os 
pastos existentes nas aldeias Centrim e 

Pesquisadores indígenas em expedição de diagnóstico.

Cuidando dos limites para evitar invasões.
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Katispero. Para isso, tornam-se necessários 
entendimentos entre as lideranças e 
instituições parceiras para estabelecer uma 
linha de ação coerente e para fazer pressão 
política com o intuito de conseguir o apoio 
das autoridades locais, regionais e nacionais.

Em algumas aldeias, a gestão territorial 
e ambiental passa pela questão da água 
potável. Nas aldeias Praia Nova e Camicuã, a 
qualidade da água disponível aos moradores 
da comunidade é muito baixa. Na aldeia 
Praia Nova, localizada em região de várzea, 
os moradores precisam andar na lama 
e subir o barranco para encontrar águas 
cristalinas. Em Camicuã, os moradores 
da região de várzea precisam estabelecer 
acordos com os moradores da terra alta 
para terem acesso à água de forma regular. 
Isto tem gerado reflexo negativo na saúde 
indígena. Os serviços nessa área são de 
baixa qualidade e a disponibilização de 
remédios é rara e insuficiente.

Para fortalecer a implementação da PNGATI, 
o grupo de pesquisa sinalizou também para 
a importância de uma escola bilíngue nas 
aldeias com o ensino da língua Apurinã 
às crianças em alfabetização. Para esse 
ensino, será necessário o desenvolvimento 
de material didático bilíngue e consultoria 
de especialistas com experiência no ensino 
bilíngue dos Apurinã.

Outra ação de gestão territorial e ambiental 
em curso, mas que carece ser fortalecida 
pela PNGATI, é o cultivo de SAFs e a 
comercialização de seus produtos. Os SAFs 
da TI Camicuã são conhecidos na região do 
Purus como os maiores, sendo desenvolvidos 

pela comunidade há vários anos, mas tendo 
começado com o apoio dos pesquisadores 
do Parque Zoobotânico da Universidade 
Federal do Acre (Ufac) e hoje carecendo de 
mais investimentos. Inicialmente, os SAFs 
foram cultivados para garantir uma segurança 
alimentar, mas agora, como produzem um 
excedente considerável, será necessário, com 
suporte da PNGATI, avançar em ações para a 
comercialização de seus produtos. Cursos e 
palestras, além de visita a outras experiências, 
foram apontados como caminhos para o 
fortalecimento dos SAFs existentes.

De um modo geral, o Plano de Gestão 
Territorial e Ambiental da TI Camicuã poderia 
ser apoiado de forma mais expressiva pela 
Seind que atualmente possui um projeto 
junto ao Fundo Amazônia/BNDES com uma 
atividade nessa direção. Esse apoio poderia 
ser complementado por meio da parceira 
com diversas outras instituições: IEB, ICMBio, 
Prefeitura Municipal de Boca do Acre/AM, 
Seind, Funai, Focimp, comunidades, Cimi, 
MMA, Ibama, Polícia Federal, Policiamento 
Ambiental, Idam, Sepror, Coiab, Incra, Ipaam, 
UEA, Marinha do Brasil e outros.

açõeS de geSTão em pauini e na Ti 
água pReTa/inaRi

Autores da proposta 
Makupanari Apurinã “Evangelista” (CTL 
Pauini/Funai), Makawaniri Apurinã 
“Francisco” (Focimp), Marco Antônio 
Cordeiro Mitidieri (CR Médio Purus/Funai), 
Maria Elisa Apurinã (Opiaj) e Yueki Xãmakary 
Apurinã “Wallace” (Opiaj). Colaborador: 
Katajury Apurinã “Kennedy”.
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Contexto
O Município de Pauini possui uma população 
de aproximadamente 20.000 habitantes, 
sendo o acesso a cidade por via fluvial ou 
aéreo. A população indígena no município 
é cerca de 2.600 indivíduos, distribuídos 
em 35 aldeias situadas em sete terras 
indígenas regularizadas e em quatro terras 
em processo de demarcação. Os indígenas 
do município estão organizados em torno 
da Opiaj (Organização dos Povos Indígenas 
Apurinã e Jamamadi), que é base da 
organização regional Focimp (Federação 
das Organizações e Comunidades Indígenas 
do Médio Purus). A Terra Indígena Água 
Preta/Inari, por sua vez, está localizada no 
Município de Pauini/AM e foi demarcada 
com 139.763 hectares, em 1997.

Ações de gestão territorial e ambiental
O grupo de pesquisa identificou várias ações 
de gestão territorial e ambiental já realizadas. 
Destacaram: a articulação das aldeias para 
a conquista da terra; os trabalhos coletivos 
diversos; e a busca da união para a demarcação 
da TI Água Preta/Inari em 1997. Além disso, 
mencionaram como ações relacionadas à 
PNGATI: as expedições de proteção e vigilância 
no âmbito do PPTAL/UNI-AC; a formação 
de agente indígena ambiental voluntário 
– via PDPI/UNI-AC/Ibama; a realização do 
levantamento etnoecológico das terras 
indígenas, o trabalho de cartografia Social – 
via Focimp/Projeto Aldeias; a capacitação de 
técnicos em gestão de projetos e de técnicos 
etnoambientais; a conscientização sobre 
drogas e alcoolismo – aldeia Yopiã; o início de 
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capacitação de agentes indígenas agroflorestais 
– via CPI Acre (por meio da UNIAcre); as 
iniciativas de SAF das próprias aldeias (Nova 
Esperança, São Francisco, Mipiri e Kasiriki); 
a oficina de melhoramento da qualidade da 
farinha; e a oficina de avicultura.

O grupo de pesquisa destacou também 
ações de gestão territorial e ambiental 
em andamento. Dentre elas: abertura 
coletiva dos roçados; preservação do 
lago Aracoaba; não aumento das áreas 
de pastagens dentro das TIs; limpeza dos 
castanhais (Mipiri); revitalização da língua 
Apurinã; conscientização sobre alcoolismo 
e entorpecentes pela Opiaj; realização de 
assembleia da Opiaj na aldeia Mipiri, em 
2014; e fiscalização via CTL/Funai, Opiaj e 
Polícia Ambiental, também em 2014. Destaca-
se também a realização do I Seminário 
de Educação Escolar Indígena de Pauini, 
organizado pelo movimento indígena com o 
apoio da Funai, em novembro de 2014.

Todas estas ações de gestão territorial 
e ambiental realizadas, ou em curso, no 
entanto, estão sendo seriamente ameaçadas 
por invasões de fazendeiros, pescadores, 
caçadores e madeireiros. Desmatamentos às 
margens dos igarapés estão sendo realizados, 
especialmente no ramal do Makutxi, o que 
acaba degradando o igarapé que adentra 
a TI Água Preta/Inari. Some-se a isso, o 
desrespeito aos costumes indígenas dentro 
das Unidades de Conservação da região.

Propostas para a implementação  
da PNGATI
Algumas ações para a implementação da 
PNGATI necessitam de apoio externo e 
outras não. Dentre estas últimas, o grupo 

de pesquisa sinalizou para: a construção de 
casa de vigilância; um incentivo à iniciativa 
de criação de plano de vida da aldeia Yopiã; 
o estabelecimento de marco vivo nos limites 
da linha seca, com a plantação de mudas nos 
limites; e a continuidade nos trabalhos de SAF.

Outras ações de gestão territorial carecem 
mais de apoio externo. O grupo de pesquisa 
ressaltou entre estas: 1) o apoio à elaboração 
do Plano de Gestão da TI Água Preta/Inari, 
com a parceira da Funai, MMA, IEB, Semed, 
Seduc e Seind; 2) colocação de posto de 
fiscalização na sede do município de Pauini 
por meio da parceira com Polícia Ambiental, 
Ibama e Polícia Federal; 3) fortalecimento 
da Opiaj; 4) fortalecimento do órgão oficial 
indigenista; 5) contratação de técnicos para 
trabalhar exclusivamente em TIs e apoio à 
produção de mudas (viveiros) para os marcos 
vivos e SAFs, em parceria com Sepror/Idam; 
e 6) capacitação em legislação ambiental e 
formação de agente indígena ambiental.

“exIste muIto trabalho a ser 
feIto! olhando o Passado é 
que se constróI o futuro.”

plano de geSTão TeRRiToRial da 
TeRRa indígena caiTiTu

Autores da proposta 
Armando Soares (CR Médio Purus), José 
Roberto Paumari, Zé Bajaga Apurinã 
(Focimp), Tiago Paumari, Rônia Apurinã 
(Focimp), Mara Jarawara (Focimp) e Hercules 
Schiave (FPE Madeira-Purus). Colaboradores: 
Vera Plantenbeg (GIZ) e Marco Mitidieri (CR 
Médio Purus).
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Contexto
A TI Caititu, com superfície de 308.062 
hectares, está localizada no município de 
Lábrea, um dos líderes do desmatamento 
amazônico. A TI Caititu foi a primeira terra 
indígena demarcada na região de Lábrea e 

tem como uma de suas características estar 
localizada entre o perímetro urbano e a frente 
de expansão agrícola que avança de Rondônia 
para o sul do Amazonas. Essas características 
colocam grandes desafios para os moradores 
desta terra que é habitada pelos Apurinã, 
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Paumari e Jarawara, com aproximadamente 
1.500 indígenas e 20 aldeias.

Ações de gestão territorial e ambiental
O grupo de pesquisa destacou entre as 
muitas ações de gestão territorial e ambiental 
desenvolvidas na TI Caititu o Projeto Atha 
Kama. Este é o primeiro projeto da Focimp  
assumindo o gerenciamento junto ao PDPI. 
Nesse projeto, voltado para a elaboração do 
PGTA da TI Caititu, a Focimp tem contado com 
alguns parceiros: Funai, IEB, Opan, Cimi e GIZ, 
o que marca o início de uma proposta maior.

O projeto Atha Kama teve origem no 
diagnóstico realizado pela Opan no âmbito 
do Projeto Conservação da Biodiversidade 
em Terras Públicas na Amazônia, com os 
parceiros IEB, Funai e Focimp. Na ocasião, 
foi realizado o etnomapeamento da TI, o 
calendário ecológico, o levantamento social 
(educação, saúde e infraestrutura) e delineada 
a metodologia de construção do PGTA.

Para a elaboração e execução do PGTA da TI 
Caititu, no entanto, diversos desafios estão 
sendo enfrentados. Os principais têm sido: 

PLANO DE GESTÃO 
REGIONAL DO 

PURUS/AM

FORTALECIMENTO  
E UNIÃO DA  

FOCIMP COM AS  
SUAS BASES

GERAÇÃO DE  
RENDA - NOSSA 

PRODUÇÃO

CULTURA

SAúDE
EDUCAÇÃO

RELAÇõES 
COM O PODER 

PúBLICO LOCAL

RELAÇõES COM 
OS ÓRGÃOS 
AMBIENTAIS 

ICMBIO/IBAMA/
IPAAM

RELAÇõES 
COM A FUNAI

QUESTõES 
AMBIENTAIS 

E GESTÃO 
AMBIENTAL DAS 

TIS
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o avanço da fronteira agrícola; invasões; 
atividades ilegais de extração de madeira, de 
caça, de pesca e de extração de castanha; 
manejo dos recursos naturais; comunicação; 
monitoramento da TI; aumento populacional; 
e fortalecimento da organização indígena. 
Ainda assim, por meio do PGTA, resultados 
significativos estão sendo obtidos, como o 
envolvimento de lideranças novas, discussões 
construtivas dentro das aldeias e maior 
reflexão entre as comunidades em relação 
à importância da união e das estratégias de 
como se relacionar com o governo.

Propostas para a implementação  
da PNGATI
O grupo de pesquisa dividiu as propostas 
de implementação da PNGATI entre três 

setores que precisam atuar de modo 
conjunto: governo, movimento indígena 
e sociedade civil organizada. Desse modo, 
caberia de modo mais expressivo ao 
governo: aumentar e capacitar o quadro 
de servidores na região da Funai, ICMBio 
e Sesai; fortalecer o Comitê Regional 
da CR Médio Purus/Funai; treinar os 
servidores da Funai na Acadebio para a 
formação de fiscais ambientais com poder 
de autuação, enquadramento e multa; 
garantir a presença de entidades federais 
e estaduais na região (Idam, Incra, MMA, 
MDA, MDS, MPA, Sepror, Ipaam, Batalhão 
da Polícia Ambiental, Polícia Federal, 
Ibama, Iteam, Seind, MP e Justiça Federal/
Estadual); e manter técnicos e escritórios 
representativos dos diversos órgãos no 
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município. No caso do Projeto Arpa, o grupo 
sugeriu que em caso de sobreposição de 
terras indígenas e unidades de conservação 
os recursos não deveriam ser cortados. 
Sugeriram, ainda, a necessidade de 
reverter o mecanismo para potencializar os 
trabalhos de conservação, como nos casos 
de Katawixi/ParNa Mapinguari e terras 
indígenas reivindicadas/ResEx Médio Purus.

Para uma contribuição mais expressiva do 
movimento indígena à implementação da 
PNGATI, o grupo de pesquisa destacou uma 
maior articulação na área de educação, 
contando com apoio da Funai. Ressaltou, 
também, a urgência de fortalecer as 
organizações tradicionais e as organizações 
formalizadas.

Em relação à contribuição da sociedade 
civil organizada, o grupo ponderou ser 
importante: fortalecer a ação das ONGs na 
região para uma atuação em rede; fortalecer 
as atividades dos parceiros no município; 
aproximar mais outras organizações (p.ex.. 
Instituto Mamirauá); avançar na construção 
de projetos realizados pelos indígenas/
ribeirinhos; garantir acesso ao financiamento 
de pequenos projetos; e iniciar um processo 
de discussão para formalizar e atuar no 
Mosaico do Purus, fundamentado pelo Plano 
de Vida da Focimp e pelo grande número de 
unidades de conservação.

“estamos PreParados Para 
receber e aPoIar as novas 
entIdades que Irão cheGar!”

Tupi.Kagwahiwa  
(Região do madeiRa) 

Autores da proposta 
Nilcelio Jiahui (Apij), Cleudo Tenharim 
(Apitipre), Angelisson Tenharim (Opiam), 
Fontineli Parintintin, Raimundo Parintintin 
(CR Madeira), Selma Torá, Viviane Matias 
(CR Madeira), Marina Vilarinho (consultora 
independente) e Aline Polli (Parque Nacional 
dos Campos Amazônicos - ICMBio)

Contexto
Os Tupi-Kagwahiwa residem no sul do 
Estado do Amazonas, próximos às cidades 
de Humaitá, Manicoré, Novo Aripunã e 
Canutama. Partilham uma mesma língua e 
cultura, além de alguns casamentos e trocas 
variadas. Muitas vezes se organizam como 
parceiros políticos, apesar de morarem 
em diferentes Terras Indígenas: Tenharim 
do Mamelos, Igarapé Preto e Sepoti (povo 
Tenharim), Jiahui (povo Jiahui) e Nove de 
Janeiro e Ipixuna (povo Parintintin). Contíguo 
às TIs Tenharim do Marmelos e Tenharim do 
Igarapé Preto, encontra-se o Parque Nacional 
dos Campos Amazônicos, por onde passa a 
Estrada do Estanho, que é o único acesso a TI 
Igarapé preto.

Ações de gestão territorial e ambiental
Os Kagwahiva desenvolvem muitas ações 
que estão diretamente associadas à gestão 
territorial e ambiental em suas terras 
indígenas. De modo geral, o grupo de 
pesquisa destacou a extração de produtos 
(castanha, açaí, sangue de dragão e 
copaíba), a produção agrícola (farinha, 
banana, cará, melancia e milho, entre 
outros), o artesanato, as festas culturais 
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(Yrerua e Mbotawa), as ações de vigilância e 
monitoramento, e a educação diferenciada.

Nas TIs Nove de Janeiro e Ipixuna, 
tradicionalmente ocupadas pelos Parintintin, 
o grupo de pesquisa ressaltou como 
principais ações de gestão territorial e 
ambiental: o diagnóstico etnoambiental 
participativo publicado em 2005; o plano 
de gestão que aguarda para ser validado; 
o Plano de Negócios do Etnoturismo 
Parintintin, que está aguardando autorização 
da Funai; e a vigilância indígena em parceria 
com a Funai, em 2013. Os principais 

parceiros envolvidos com essas iniciativas 
são a Kanindé, a Funai, o CSF, a Ecam e a 
Opipam (Organização do Povo Indígena 
Parintintin do Amazonas).

Na TI Jiahui, habitada pelos Jiahui, foram 
identificadas pelo grupo de pesquisa outras 
ações de gestão territorial e ambiental, 
sendo elas o diagnóstico etnoambiental 
participativo, o plano de gestão a ser 
publicado, o plano de manejo do açaí e 
castanha, a vigilância indígena ao longo 
dos anos de 2011, 2012 e 2013, o 
projeto de turismo Jiahui a ser validado, 
a implementação do SAF por meio de 
uma iniciativa da comunidade e a busca 
por parcerias para a implementação do 
corredor etnoambiental Kagwahiva junto 
as outros povos e parceiros. Os parceiros 
dos Jiahui nas ações de gestão territorial 
e ambiental têm sido, principalmente, a 
Ecam, a Kanindé, o CSF, o Idesam e a Funai.

Nas TIs Marmelos e Igarapé Preto, do 
povo indígena Tenharim, o grupo de 
pesquisa destacou dentre as ações de 

gestão territorial e ambiental que já foram 
realizadas, ou que estão em curso, a vigilância 
indígena em parceria com PPTAL e Funai em 
1997 e, depois, somente com a Funai em 
2013. Consideraram, também, o incentivo à 
produção e manejo de farinha de mesocarpo 
em parceria com a Seind, a Assembleia Geral 
Extraordinária da Apitipre, a Assembleia Geral 
Extraordinária da APITEM-MORONGUITÁ, 
em parceria com Funai e IEB, a incursão para 
localização de índios isolados em parceria 
com Opiam, Apitem e Funai, e o Plano de 
Ação para a vigilância indígena via programa 
Liderar/IEB e PNGATI.
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Outras ações de gestão territorial e ambiental 
em curso na região do Madeira estão 
diretamente relacionadas à execução do 
Plano de Ação do Conselho do ParNa dos 
Campos Amazônicos. Em estreito diálogo entre 
ICMBio, Funai e organizações indígenas, tem 
sido possível contribuir com o fortalecimento 
cultural dos povos indígenas por meio da 
participação dos parceiros na Festa do Milho e 
da Menina Moça na TI Tenharim do Marmelos. 
Nessas ocasiões de eventos culturais, está 

se reforçando a parceria entre os órgãos 
ambiental e indigenista e suas ações junto aos 
Tenharim. As associações indígenas e a Funai 
têm cadeira no Conselho do ParNa dos Campos 
Amazônicos, cujo plano de ação prioriza 
atividades de integração com o entorno desta 
UC, que desde 2013 vem desenvolvendo 
atividades de capacitações de seus 
conselheiros e membros das comunidades, tais 
como oficinas de associativismo e elaboração 
de projetos comunitários. Outra atividade 
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marcante na gestão dessa UC são as ações 
de combate a incêndios florestais, onde as 
brigadas do ICMBio e do PrevFogo indígena 
atuam em conjunto.

Em 2014, durante a reunião do Conselho 
do ParNa dos Campos Amazônicos, foi 
realizada uma apresentação sobre a PNGATI 
situando a Política, seus objetivos, diretrizes 
e eixos, e foi discutido como se deu a 
construção participativa da Política, levando 
em consideração seu caráter nacional e 
suas possibilidades de implementação 
local. A apresentação foi inciativa de parte 
dos integrantes desse grupo, engajados 
no compartilhamento dos saberes 
proporcionados pelo diálogo durante o 
Formar PNGATI.

Outra ação que merece destaque nessa 
relação entre o Parque e as comunidades 
indígenas são as oficinas que foram realizadas 
em fevereiro e março de 2015 nas TIs 
Tenharim do Igarapé Preto e Tenharim 
Marmelos, que tiveram como tema o Mosaico 
da Amazônia Meridional (MAM), do qual o 
ParNa dos Campos Amazônicos faz parte. 
Essas oficinas fizeram parte do Plano de Ação 
do Conselho do Mosaico e convergiram com 
uma demanda do Seminário de Diálogos do 
Formar PNGATI, onde vários grupos indígenas 
evidenciaram a necessidade da participação 
das TIs nos mosaicos de áreas protegidas do 
Sul do Amazonas.

Propostas para a implementação  
da PNGATI
O grupo de pesquisa apontou um conjunto 
geral e outro específico de ações que 
precisam ser realizadas para a efetiva 
implementação da PNGATI na região 
do Madeira, no complexo de TIs dos 
Jiahui, Tenharim e Parintintin. Algumas 
das ações destacadas já estão em curso, 
mas carecem de apoios mais expressivos 
para sua consolidação. Dentre estas 
estão: 1) continuação das atividades de 
vigilância indígena com visita e manejo 
dos castanhais, nos moldes do projeto 
emplacado em 2013 pela CR Madeira, 
com o reconhecimento da expertise 
indígena e qualificação em cartografia 
e uso de GPS; 2) fortalecimento do 
artesanato das mulheres, valorização de 
saberes e comercialização; 3) execução 
do ecoturismo; 4) beneficiamento da 
produção extrativista de açaí, castanha, 
copaíba e outros; 5) execução dos 
planos de gestão (Jiahui e Parintintin); 
6) busca de parceiros para a construção 
dos instrumentos de gestão territorial 
dos Tenharim (etnomapeamento e 
etnozoneamento); 7) implementação de SAF 
(Jiahui); 8) continuação do plano de ação do 
Conselho do ParNa dos Campos Amazônicos 
(Tenharim); e 9) elaboração do PGTA da TI 
Marmelos em parceria com a Seind.
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pgTaS daS TeRRaS indígenaS iTixi 
miTaRi e lago aiapuá

Autores da proposta 
Valdimiro Apurinã (Focimp), Lídia Kokama 
(Amimt), Gilberto Apurinã (Apisamp), Cláudio 
Apurinã (Seind), Vera Müller Plantenberg (GIZ) 
e Carolina Delgado de Carvalho (CR Manaus).

Contexto
As TIs Itixi Mitari e Lago Aiapuá são 
ocupadas pelos povos Apurinã e Mura, 
respectivamente, e estão localizadas nos 
municípios de Tapauá, Beruri e Anori. Essas 
terras possuem grande riqueza de recursos 

pesqueiros, mas também enfrentam 
dificuldades com as invasões de pescadores, 
com o arrendamento de lagos e com a pouca 
presença do Estado. No entorno dessas 
terras há diversas unidades de conservação, 
sendo elas estaduais (RDS Piagaçu-Purus/
RDS-PP) e federais (ParNa Nascentes do 
Lago Jari e ReBio Abufari). Os Apurinã estão 
organizados por meio da Associação do 
Povo Indígena Apurinã da Terra Indígena Itixi 
Mitari (Apiati), sendo que na TI Lago Aiapuá 
ainda não há uma associação constituída.

No município de Tapauá, além das TIs em 
questão encontram-se também as TIs Igarapé 
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Tauamirim e Igarapé São João. 
Estas terras foram colocadas em 
evidência pelo grupo de pesquisa 
por estarem sofrendo grandes 
impactos em função da proposta 
de pavimentação da AM-366, que 
já existe há 20 anos, conectando 
a cidade de Tapauá com a BR 
319 (Manaus-Porto Velho). Os 
indígenas, cientes dos impactos 
da BR para as TIs da região caso 
seja pavimentada, mencionaram 
ser contra a estrada devido aos 
inúmeros impactos sociais e 
ambientais que recaem sobre 
a floresta e os povos indígenas. 
Estes impactos, até o momento, não 
chegaram se quer a fazer parte de um Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA).

Ações de gestão territorial e ambiental
O grupo de pesquisa elencou várias 
ações consideradas como parte da gestão 
territorial e ambiental em curso nas TIs 
Itixi Mitari e Lago Aiapuá. Estas ações 
são: vigilância, zoneamento dos lagos e 
contagem de pirarucus para manejo de 

recursos pesqueiros; reuniões nas aldeias 
para fortalecimento da organização 
comunitária e estabelecimento de 
acordos internos e com as comunidades 
do entorno; assembleia anual da Apiati; 
participação no Conselho da RDS Piagaçu-
Purus; curso de etnodesenvolvimento e 
PNGATI; levantamento inicial de produtos 
potenciais (açaí, castanha, farinha de 
mandioca e banana); e acordo sobre uso 
de fogo nas roças.

Em grande medida, 
estas ações estão sendo 
realizadas por meio de 
várias parcerias: Funai 
(Comitês Regionais e 
CTLs); Apiati; Focimp; 
Instituto Piagaçu (IPi); 
Secretaria de Estado para 
os Povos Indígenas (Seind); 
Ibama; Ceuc (órgão 
estadual gestor da RDS) e 
comunitários da RDS-PP.
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Propostas para a implementação  
da PNGATI
Com o intuito de fortalecer as ações de 
implementação da PNGATI já em curso 
nas TIs Itixi Mitari e Lago Aiapuá, o grupo 
de pesquisa pontuou várias ações que 
necessitam ser realizadas: capacitação 
para contagem e manejo de pirarucu; 
contagem de pirarucu nas terras indígenas; 
fortalecimento da parceria com os 
moradores da RDS, que já realizam manejo 
de lagos; vigilância (capacitação, combustível 
e materiais); retirada imediata dos não-índios 
das duas terras indígenas; repasse de saberes 
do artesanato; fortalecimento da Apiati e da 
organização tradicional indígena.

Além dessas ações, para efetivar de modo 
consistente a PNGATI torna-se relevante 
melhorar a atuação dos órgãos governamentais 
para fiscalização e segurança pública (Ipaam, 
Polícia Ambiental, Ibama e SSP); políticas 
públicas de apoio à produção e comercialização 
de produtos da floresta (MDA, MMA, MDS, 
Sepror, Idam, Seind); maior presença do 
estado na garantia de serviços básicos: postos 
de saúde, escolas, saneamento básico; 
fortalecimento da Funai e da Seind; e mais 
apoio de organizações da sociedade civil.

RoRaima

Em Roraima habitam os povos indígenas 
Macuxi, Wapichana, Ingarikó, Taurepang, 
Patamona, Sapara, Wai-Wai, Yanomami e 
Yecuana. Estes povos estão distribuídos em 
34 TIs, sendo elas: Raposa Serra do Sol, São 
Marcos, Jacamim, Barata Livramento, Araçá, 

Canauanim, Jaboti, Malacacheta, Manoá-
Pium, Moskow, Ouro, Ponta da Serra, Santa 
Inês, Serra da Moça, Boqueirão, Tabalascada, 
Anaro, Ananás, Aningal, Anta, Bom Jesus, 
Cajueiro, Mangueira, Muriru, Pium, 
Raimundão, Sucuba, Truaru, Arapuá, Anzol, 
Wai-Wai, Trombetas-Mapuera, Waimiri-
Atroari e Yanomami.

O Conselho Indígena de Roraima (CIR), uma 
organização indígena sem fins lucrativos que 
tem por objetivo a luta pela garantia dos 
direitos dos povos indígenas de Roraima, 
atua em todas as terras indígenas do estado, 
por meio dos conselhos regionais vinculados 
diretamente à organização (etnorregiões 
das Serras, Surumu, Baixo Cotingo, Raposa, 
Amajari, Taiano, Murupu e Serra da Lua), 
ou em parcerias com outras organizações 
indígenas do estado (Hutukara, Apirr, 
APITSM, TWM, Coping, Apiw, Omir e Opir). 
A população indígena total contemplada nas 
ações do CIR é de 56.480 indígenas e 463 
comunidades, distribuídas nas várias TIs, com 
uma extensão total em torno de 10.3446.320 
hectares, que corresponde a mais de 46% da 
superfície do Estado de Roraima.

Desde o início, o trabalho do CIR concentrou-
se na luta pela demarcação dos territórios 
indígenas tradicionais, com destaque 
para a implantação do projeto do gado 
com o objetivo de ocupação territorial e 
melhoria alimentar nas comunidades. O 
trabalho ampliou-se para as áreas de saúde 
e educação, trabalhando em parceria com 
o Ministério da Saúde na estruturação 
do Distrito Sanitário Indígena do Leste de 
Roraima, onde foram formados 374 agentes 
indígenas de saúde, e ajudando a criar 
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escolas nas comunidades com 12.000 alunos 
e mais de 1.200 professores indígenas. 
Outro avanço significativo foi a conquista 
progressiva de espaços políticos, tornando-
se o principal interlocutor das comunidades 
indígenas do estado frente às autoridades e 
órgãos competentes.

As principais ações do CIR hoje estão 
voltadas à luta pela regularização e garantia 
dos territórios indígenas, políticas públicas 
nas áreas de saúde, educação, cultura, meio 
ambiente, desenvolvimento econômico 
e bem-estar social, além da promoção 
de iniciativas que assegurem respeito às 
línguas, crenças, tradições, organização 
social e todas as formas de manifestações 
culturais dos povos indígenas de Roraima. A 
atuação do CIR é importante principalmente 
para combater as ameaças aos povos e 
territórios em Roraima. Atualmente, há nas 
terras indígenas invasões de madeireiros, 
queimadas, pesca e caça predatórias, 
alcoolismo e falta de fiscalização. O Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 215 e 
o Projeto de Lei 7.735/2014 também se 
configuram como ameaças claras.

Para enfrentar essas ameaças, os povos 
indígenas de Roraima estão se dedicando 
a ações de gestão territorial e ambiental. 
Dentre elas, destaque pode ser dado ao 
Projeto do Gado, às Assembleias Gerais dos 
Povos Indígenas de Roraima realizadas há 44 
anos, às hortas medicinais, às roças coletivas 
e individuais, às feiras nas regiões, aos 
mapeamentos participativos e aos Planos de 
Gestão Territorial e Ambiental das TIs Jacamim 
e Raposa Serra do Sol (polos bases Maturuca, 
na região das Serras, e Santa Cruz, na região de 

Raposa) e TIs Aningal, Mangueira, Boqueirão, 
Serra da Moca e Manoá-Pium. Além disso, 
foi realizado um Estudo de Caso sobre 
Mudanças Climáticas com respetivo plano de 
enfrentamento para a região da Serra da Lua.

Para o avanço das ações de gestão territorial 
e ambiental em Roraima, especialmente 
no contexto de implementação da PNGATI, 
torna-se necessário considerar a ampliação 
das TIs demarcadas em ilhas, a instalação 
de postos de fiscalização, o reconhecimento 
e a inclusão das ações de vigilância e 
monitoramento realizadas pelos Agentes 
Territoriais e Ambientais Indígenas (ATAIs), 
a capacitação, formação, intercâmbio e 
educação ambiental, a implementação dos 
Planos de Gestão Territorial e Ambiental das 
TIs, e a formação dos Atais sobre a PNGATI. 
Somam-se a essas ações, a continuação 
da construção do Plano de Gestão Pata 
Eseru Fase 2 (do povo Ingarikó), as oficinas 
temáticas, o fortalecimento do trabalho com 
artesanato e os projetos comunitários de 
produção e comercialização.

geSTão e pRoTeção TeRRiToRial 
daS TeRRaS indígenaS naS RegiõeS 
SeRRa da lua e muRupu

Autores da proposta 
Aldenir Cadete de Lima (Serra da Lua), 
Getúlio Solon da Silva (Serra da Lua) e Jabson 
Nagelo da Silva (Serra da Moça).

Contexto
A região Serra da Lua compreende as Terras 
Indígenas Jacamim, Manoá-Pium, Jabuti, 
Bom Jesus, Canauanim, Malacacheta, 
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Tabalascada, Moscou e Muriru, sendo que as 
cinco últimas reivindicam uma ampliação em 
área contínua.

A região do Murupu compreende a 
Terra Indígena Serra da Moça, com as 
comunidades Serra da Moça, Serra do Truaru 
e Morcego, e a Terra Indígena Truaru da 
Cabeceira. Fazem parte da região também as 
comunidades Lago da Praia e Anzol, contudo 
estas não fazem parte de terra indígena 
formalmente reconhecida, não havendo 
regularização fundiária dessas comunidades.

Ações de gestão territorial e ambiental
As ações de gestão territorial e ambiental 
apresentadas pelo grupo dizem respeito 

principalmente às práticas 
tradicionais de produção, tanto 
na região da Serra da Lua quanto 
na região do Murupu. Em grande 
medida, o grupo ressaltou 
principalmente as dificuldades 
enfrentadas para avançar com as 
atividades de gestão territorial e 
ambiental.

Na região Serra da Lua, uma 
parte do território é de mata, 
onde colocam as roças e extraem 
matérias primas para construções 
e produtos artesanais; outra 
parte é o lavrado, que serve de 
pastagem para o gado comunitário 
e onde se localizam os centros 
comunitários. No entanto, um 
grave problema ambiental 
que enfrenta é a presença do 
plantio de acácias na região, que 
proliferam invadindo roças e 
outros locais nas terras indígenas.

No caso da TI Serra da Moça (região do 
Murupu), a área de mata praticamente 
já é inexistente, tendo que se cultivar as 
atividades agrícolas em áreas de lavrado. 
Nesse sentido, a TI Serra da Moça enfrenta 
sérias necessidades no que diz respeito à 
falta de madeiras e palhas de buriti e inajá, 
utilizadas nas construções de suas casas e 
em projetos de criações comunitárias. Outro 
aspecto ambiental na TI Serra da Moça, além 
das acácias nas proximidades da terra, é a 
falta de recursos hídricos (rio, igarapés e 
lagos), que ficaram fora dos limites da terra. 
Os igarapés que existem só são perenes na 
época do inverno.
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Propostas para a implementação  
da PNGATI
Centrando suas propostas na 
implementação da PNGATI nas regiões Serra 
da Lua e Murupu, o grupo de pesquisa 
pontuou diversas ações de vigilância e 
fiscalização a serem desenvolvidas para 
uma efetiva proteção das terras indígenas 
envolvidas. Desse modo, foi destacada a 
importância de reativação dos processos 
de ampliação das 22 terras indígenas que 
têm pedidos formalizados junto a Funai; 
a criação de oito postos de fiscalização 
na TI Raposa Serra do Sol (Barro, Placas, 
Jacarezinho, Novo Paraíso, Viseu, Pedra 
Branca, Guarabada e Laje); a criação de 
cinco postos de fiscalização nas regiões 
Taiano, Serra da Lua, São Marcos, Amajari 
e Wai Wai; a criação de um posto de 
vigilância nas TIs Canauanim, Malacacheta, 
Tabalascada, Moscou e Muriru; e a criação 
de um posto de vigilância nas entradas de 

acesso à TI Serra da Moça (comunidades 
Serra da Moça, Serra do Truaru e Morcego) 
e à comunidade do Anzol, bem como 
colocar placas de identificação em pontos 
estratégicos, fazer a limpeza dos limites do 
território e o reflorestamento de árvores 
(pau rainha, frejó, paricarana e angico).

O grupo também mencionou que para 
a realização das ações de vigilância e 
monitoramento das terras indígenas nos 
postos de fiscalização é importante a atuação 
dos Agentes Territoriais e Ambientais 
Indígenas (Atais). Esses indígenas são 
capacitados para realizar essas ações. Os 
Atais das regiões Serra da Lua e Murupu 
precisam ser mobilizados para realizar 
as ações de vigilância, considerando a 
formação que esses agentes receberam. Eles 
são fundamentais para o diálogo sobre a 
construção de planos de gestão territorial e 
ambiental (PGTAs) das terras indígenas.

Etnomapa geral preliminar da etnoregião da Serra da Moça.
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Enquanto proposta de implementação da 
PNGATI, o grupo de pesquisa sinalizou para a 
relevância de definir as atividades de proteção 
territorial nas regiões Serra da Lua e Murupu, 
e mobilizar as comunidades para realizar as 
ações de proteção territorial. Essa mobilização 
deve ocorrer nas reuniões comunitárias de 
cada comunidade, com participação dos 
Atais por região, com o objetivo de dialogar 
sobre a atuação deles nos postos de vigilância 
e monitoramento. Importante considerar 
que na região Serra da Lua são 65 Atais. 
Em relação às comunidades envolvidas 
nessa pesquisa (Canauanim, Tabalascada, 
Malacacheta, Moscou e Muriru) são ao todo 
33 Atais. Na região do Murupu, são três Atais 
que precisam dialogar com as comunidades 
interessadas em realizar os PGTAs, articulando 
parceiros para execução das atividades.

O grupo identificou ainda que é preciso 
construir quatro postos de vigilância em 
pontos estratégicos, a serem definidos com 
as comunidades da região do Murupu. A 
contrapartida das comunidades será na 
mão de obra da construção dos postos e 
na doação de madeira. Soma-se a isto, a 
importância de mobilizar as comunidades 
para: coletar sementes e mudas de plantas 
nativas; construir um viveiro de mudas; 
articular com a escola e os alunos a criação e 
o cuidado com o viveiro (esta ação já faz parte 
de uma conscientização ambiental na escola); 
realizar oficinas de agroecologia e criação de 
mudas, com a parceria do Insikiran, CIFCRSS 
e Inpa. A limpeza dos limites será realizada 

por mutirões envolvendo as comunidades 
que pertencem às terras indígenas. Cada 
comunidade fará a limpeza dos seus limites.

As comunidades devem ser envolvidas na 
coleta de sementes e mudas de plantas 
madeiráveis e frutíferas, e devem construir 
viveiro de produção de mudas. As escolas 
das comunidades juntamente com os Atais 
serão responsáveis na produção das mudas 
e para plantar árvores nos limites das terras 
indígenas (cercas vivas). Para as ações de 
proteção territorial nas terras indígenas das 
regiões Serra da Lua e Murupu é necessário 
a disponibilidade de algumas ferramentas, 
como materiais de consumo e permanentes. 
Nesse sentido, para melhores êxitos será 
necessário contar com a parceria e o apoio 
de entidades governamentais na aquisição de 
materiais. A Funai precisa se comprometer 
em: fazer as placas e, juntamente com as 
lideranças e comunidades, colocá-las em 
locais estratégicos; fazer um levantamento 
dos locais onde serão colocadas as placas 
de identificação; envolver as comunidades 
juntamente com o chefe das CTLs (Funai) para 
localizar os marcos existentes nos limites das 
áreas indígenas, mas que foram danificados 
ou até retirados dos seus devidos lugares.

geSTão do meio amBienTe (pgTaS) 
cuidando daS noSSaS TeRRaS . 
ANNA PATA EmAINANPAINIkoN

Autores da proposta
Arlem Barbosa dos Santos (comunidade São 
Jorge - TI Raposa Serra do Sol/Insikiran), 
Alexandre Apolinário (comunidade 
Boqueirão - TI Boqueirão/colaborador); 
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Erlan Gonçalves Alencar (comunidade 
Truaru/Opirr), Gercival João da Silva 
(comunidade Barata –TI Barata/CIR), 
Marizete de Souza (comunidade Maturuca – 
TI Raposa Serra do Sol/Insikiran).

Contexto
A pesquisa realizada pelo grupo esteve 
voltada para contribuir com a implementação 
dos Planos de Gestão Territorial e Ambiental 
(PGTA) das comunidades Maturuca, 
Boqueirão e Serra da Moça, com foco nas 
atividades de vigilância e fiscalização para 
garantir o controle territorial.

A comunidade de Maturuca está localizada 
na região das Serras, TI Raposa Serra do Sol, 

município de Uiramutã, e faz fronteira com a 
República Cooperativista da Guiana, distante 
320 km da capital do estado de Roraima, Boa 
Vista. A comunidade de Maturuca pertence 
à organização do Conselho Indígena de 
Roraima (CIR), atualmente com 83 pais de 
família e população de 529 pessoas da etnia 
Macuxi. A comunidade indígena Boqueirão 
localiza-se na TI Boqueirão, no município de 
Alto Alegre, e faz parte da etnoregião Taiano, 
ficando a 100 km de Boa Vista, capital de 
Roraima. Conta hoje com uma população 
de 530 pessoas divididas em 128 pais de 
famílias. A comunidade indígena Serra da 
Moça, encontra-se na TI Serra da Moça, 
etnoregião do Murupu, município de Boa 
vista, localizada a 55 km ao norte da capital. 
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Três comunidades indígenas estão na região: 
Serra da Moça, Serra do Truaru e Morcego. 
Sua população é de 915 pessoas, que vivem 
em 11.600 hectares de terras homologadas 
na década de 1980.

Durante a pesquisa, o grupo identificou 
que, apesar das demandas relacionadas à 
área ambiental (lixo, queimadas, retirada 
de madeira e comercialização de animais 
silvestres), a questão de entrada de pessoas 
sem autorização nas terras indígenas e a 
ampliação das terras indígenas Boqueirão 
e Serra da Moça são situações que podem 
ser solucionadas com a execução de ações 
planejadas no âmbito dos PGTAs.

Ações de gestão territorial e ambiental
Por meio das discussões realizadas nos 
PGTAs, despontou entre as demandas 
existentes nas comunidades o problema 
da gestão do território já demarcado e 
homologado pelo estado brasileiro. Algumas 

iniciativas estão sendo desenvolvidas 
pelo Conselho Indígena de Roraima (CIR) 
e parceiros, dentre essas iniciativas está 
a formação de 240 Agentes Territoriais e 
Ambientais Indígenas (Atais), realizada em 
parceria com o Ibama e o Ministério Público.

Atualmente, a formação desses agentes 
está no processo de elaboração da grade 
curricular para o reconhecimento da 
categoria hoje. Os Atais são profissionais 
capacitados para atuar na área de educação 
ambiental, vigilância e monitoramento dos 
territórios indígenas. Sua formação abrange 
a área de direitos indígenas e legislação 
ambiental. Na comunidade do Boqueirão, 
uma das primeiras comunidades a ser 
atendida com o programa dos agentes 
ambientais voluntários, que hoje passaram 
a ser chamados Atais, há 29 agentes 
capacitados. Na comunidade Serra da Moça 
existem 12 agentes ambientais indígenas e 
no centro Maturuca há 31 agentes. Os Atais 
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podem ser os agentes especializados para 
realizar a atividade de vigilância e proteção 
territorial nas terras indígenas.

Propostas para a implementação  
da PNGATI
O grupo de pesquisa identificou um amplo 
conjunto de propostas associadas à PNGATI 
para o controle territorial das comunidades 
Serra da Moça (Região Murupu/TI Serra 
da Moça), Boqueirão (Região Taiano/TI 
Boqueirão) e Centro Maturuca (Região 
Serras/TI Raposa Serra do Sol).

As principais propostas apresentadas pelo 
grupo foram: 1) articular junto aos órgãos 
públicos (Funai, Ibama e PF) recursos para 
a construção e estruturação dos postos 
de fiscalização nas terras indígenas acima 
citadas; 2) continuidade da formação 
dos Agentes Territoriais e Ambientais 
Indígenas (ATAIs); 3) elaborar calendário 
de rodízio dos Atais para realizar vigilância 
e monitoramento do território; 4) 
construir plano de vigilância, fiscalização 
e monitoramento das terras indígenas; 
5) realizar oficinas para continuação da 
formação dos Atais, visando os temas que 
são necessários para o fortalecimento de sua 
formação com aspectos da legislação que 
respaldem os direitos territoriais indígenas; 
6) fazer aquisição de equipamentos 
necessários às ações dos Atais no 
desenvolvimento das atividades de vigilância; 
7) garantir o auxílio financeiro para os Atais 
nos termos do disposto na Portaria nº 1.682/
Pres. de 08 de dezembro de 2011, Art. 5, 
e na Portaria nº 320/Pres., de 27 de março 
de 2013, respeitando-se os critérios para a 
concessão do auxílio garantido nos Arts. VII e 

XIX; e 8) o reconhecimento dos Atais juntos 
aos órgãos públicos (Funai, Ibama e MMA) e 
remuneração dos seus serviços.

comunicação (infoRmação) como 
feRRamenTa da goveRnança naS 
comunidadeS indígenaS

Autores da proposta 
Edmilson Estevão Magalhães (Yekuana) e 
Rodrigo Pereira da Silva (Macuxi)

Contexto
Para melhor promover a participação 
indígena na governança e nos processos de 
tomada de decisão, o grupo de pesquisa 
procurou mapear formas de circulação de 
informações entre organizações indígenas, 
comunidades, regiões, instituições e 
parceiros do movimento indígena para 
uma adequada implementação da 
PNGATI. Por meio da pesquisa, surgiram 
propostas para fortalecer e agilizar o fluxo 
de informações entre as organizações 
indígenas, considerando o Conselho 
Indígena de Roraima (CIR) como um ponto 
importante neste fluxo para criar uma rede 
de comunicação entre as comunidades e 
as organizações indígenas. Com todos bem 
informados, a participação indígena e a 
governança podem ser realizadas.

Ações de gestão territorial e ambiental
Atualmente, o CIR utiliza toda uma estrutura 
existente para comunicar as ações de gestão 
territorial e ambiental em curso nas TIs de 
Roraima. O CIR possui um novo site e página 
no facebook que ajuda bastante na difusão 
da informação, além de contar com espaço 
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na rádio para jornalista e material impresso 
(informativo anual do CIR). Para registrar as 
assembleias e outros eventos importantes, 
o CIR conta com uma câmera fotográfica 
e de vídeo, notebook e acesso à internet. 
Os principais meios utilizados para circular 
a informação têm sido rádio FM, internet, 
material impresso e assembleias. Para uma 
adequada implementação e divulgação 
das ações relacionadas com a PNGATI, essa 
estrutura precisa ser fortalecida.

Propostas para a implementação  
da PNGATI
O grupo de pesquisa considerou que para a 
implementação da PNGATI é preciso difundir 
as informações entre as organizações 
indígenas, lideranças e comunidades 
indígenas, para que bem informadas 
possam tomar decisões esclarecidas, 
exercendo a governança e garantindo a sua 
participação e autonomia em nível local e 
global. Para tanto, torna-se imprescindível: 
1) sistematizar, a partir do Decreto da 
PNGATI, as informações sobre governança 
e participação indígena; 2) associar essas 
informações ao eixo de comunicação do 
planejamento estratégico para 2013 a 
2015 do CIR; 3) fazer levantamento no CIR 
para saber como funciona a circulação 
de informações; 4) apresentar um fluxo 
de circulação de informações; 5) buscar 
informações sobre os indígenas formados 
na oficina de “comunicadores indígenas” 
e localizar os indígenas formados na área 
de comunicação para que estes possam 
fortalecer as atividades de circulação de 
informações e atender suas comunidades; 
6) fortalecer e estruturar (equipamentos 
e estrutura física) os canais e informações 

existentes na organização (informativo, site 
e programa de rádio); e 7) pautar o tema 
comunicação indígena nas discussões do 
movimento indígena (reuniões comunitárias, 
regionais e assembleias) e ter espaço para 
isso na programação da reunião ampliada do 
CIR e outros eventos do movimento indígena.

conTRiBuiçõeS ao plano de  
geSTão TeRRiToRial e amBienTal  
do povo ingaRiKó

Autores da proposta 
Bruno Campos Souza (ICMBio), Gelson José 
Martins (Coping), Hudson Ozarias Dionisio 
(Funai), Inayê Uliana Perez (Funai), Israel 
Licurgo Leal (Funai), Ivaldo Magno Oliveira 
Silva (Funai) e Oseias Cordeiro Sartori 
(ICMBio).

Contexto
Antes da demarcação e homologação da 
Terra Indígena Raposa Serra do Sol, a Portaria 
Interministerial nº 354 de 13 de junho de 1989, 
declarou como de posse permanente indígena, 
para efeito de demarcação, diante de proposta 
apresentada pela Fundação Nacional do Índio - 
Funai, a Área Indígena Ingarikó, com superfície 
aproximada de 90.000 hectares, localizada no 
município de Normandia, atualmente área do 
município de Uiramutã.

Quinze dias depois, o Parque Nacional do 
Monte Roraima foi criado pelo presidente 
José Sarney por meio do Decreto nº 97.887, 
de 28 de junho de 1989, com uma área de 
116.000 hectares sobreposta integralmente 
ao território tradicionalmente ocupado 
pelos Ingarikó.
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O processo de reconhecimento da TI 
Raposa Serra do Sol continuou nos anos 
seguintes, atravessando ásperos conflitos 
políticos e legais, culminando em 1998 
com a demarcação da área contínua 
Raposa Serra do Sol através da Portaria nº 
820/98 assinada pelo Ministro da Justiça, 
à época, Renan Calheiros. Já o decreto s/
nº de homologação foi assinado somente 
em 15 de abril de 2005, pelo Presidente 

Lula. A TI Raposa Serra do Sol tem 
a superfície total de 1.747.464 
hectares e uma população de 
aproximadamente 19 mil indígenas, 
sendo aproximadamente 1.500 da 
etnia Ingarikó, distribuídos em onze 
comunidades organizadas em três 
núcleos.

O Decreto de Homologação 
determinava que “o Parque Nacional 
do Monte Roraima (PNMR) é bem 
público da União submetido a regime 
jurídico de dupla afetação, destinado 

à preservação do meio ambiente e à realização 
dos direitos constitucionais dos índios” e “será 
administrado em conjunto” pela Funai, pelo 
Ibama e pela Comunidade Indígena Ingarikó. 
Em 2007, com a criação do ICMBio pela Lei 
nº 11.516, a gestão do PNMR passa a ser 
atribuição desse órgão, não mais do Ibama.

Em 2008, no âmbito da Portaria 
Interministerial nº 838 de 8 de maio de 

2008, prorrogada pela Portaria 
nº 348 de 23 de outubro de 
2008, o plano de administração 
conjunta da área duplamente 
afetada foi finalizado e, em 18 de 
março de 2009, foi apresentado à 
Coordenação do Bioma Amazônia 
(Cobam) vinculada à Diretoria de 
Ecossistemas do Ibama.

A homologação da TI Raposa Serra 
do Sol foi objeto de contestação, 
tendo sido confirmada pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
em julgamento que começou 
em 2008 e terminou em 2009. Localização dos três núcleos da etnorregião Ingarikó
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Ao julgar a Petição nº 3.388, o STF impôs 
condicionantes consideradas como 
pressupostos para o reconhecimento da 
validade da demarcação efetuada. Três 
condicionantes dizem respeito à área do 
PNMR, a saber: “8 - O usufruto dos índios na 
área afetada por unidades de conservação 
fica sob a responsabilidade do ICMBio; 9 - 
O ICMBio responderá pela administração 
da área de unidade de conservação, 
também afetada pela terra indígena, com 
a participação das comunidades indígena, 
que deverão ser ouvidas, levando-se em 
conta os usos, costumes e tradições dos 
indígenas, podendo, para tanto, contar com 
a consultoria da Funai; 10 - O trânsito dos 
visitantes e pesquisadores não-índios deve 
ser admitido na área afetada à unidade 
de conservação nos horários e condições 
estipulados pelo ICMBio” (Acordão STF, 
Petição 3.388, DJ de 25/09/2009). Como 
o Plano de Administração Conjunta foi 
concebido dentro do contexto da gestão 
compartilhada, sua análise técnica e jurídica 
foi ofuscada pela decisão final do STF. No 
entanto, mesmo com os entraves jurídicos, 
o Povo Ingarikó prossegue desenvolvendo as 
ações do seu Plano de Vida (Pata Eseru).

Ações de gestão territorial e ambiental
O grupo de pesquisa procurou contribuir para 
as atividades relativas à continuidade do Plano 
de Gestão Territorial e Ambiental Ingarikó, 
cuja estruturação teve início em 2005 com a 
elaboração do Plano Pata Eseru, reconhecido 
pelo Povo Ingarikó como seu plano de vida. 
Esse plano contempla ações de gestão 
territorial em curso, como a implantação de 
roças comunitárias, a atividade pecuária, a 
Feira de Sementes Tradicionais e o início do 

etnozoneamento (definição de áreas de caça, 
áreas onde não se caça e áreas sagradas). As 
ações já realizadas pelo Povo Ingarikó estavam 
previstas no Pata Eseru Fase 1. A pesquisa 
do grupo, no entanto, se propôs a contribuir 
principalmente com o Povo Ingarikó na 
continuidade do Pata Eseru em sua Fase 2.

Propostas para a implementação  
da PNGATI
As propostas formuladas pelo grupo de 
pesquisa para a implementação da PNGATI 
entre os Ingarikó incluem oficinas temáticas 
e de pactuação no período compreendido 
entre os anos de 2015 e 2016, e o 
fortalecimento da presença institucional 
da Funai e ICMBio na região. Além dessas 
ações, o grupo sugere uma articulação para a 
continuidade do Plano de Gestão Pata Eseru 
Fase 2, capaz de representar um instrumento 
de gestão de conflitos, de convergência de 
interesses e de captação de recursos para a 
sua execução, contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida do povo Ingarikó.

Comunidade Karamanbatai, Monte Roraima ao fundo.
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cenTRo indígena de foRmação e 
culTuRa RapoSa SeRRa do Sol/
cifcRSS: TeRRa, idenTidade e 
auTonomia . efeTivação doS 
diReiToS/foRmação e educação 

Autores da proposta 
Maria Alcinda Mota Constantino e Edinho 
Batista de Souza (CIFCRSS).

Contexto
O Centro Indígena de Formação e Cultura 
Raposa Serra do Sol (CIFCRSS), localizado 
na comunidade indígena Barro, região do 

Sumuru, Terra Indígena Raposa Serra do Sol, 
tem grande importância para as comunidades 
indígenas do Estado. No Centro, os técnicos 
são pessoas capacitadas para desenvolver os 
projetos de autosustentação que existem nas 

comunidades, principalmente na procura de 
formas alternativas e ajudando na recuperação 
das terras e na garantia dos direitos 
constitucionais a partir dos próprios costumes, 
tradições, modos de organização social e 
valorização das culturas dos seus povos.

Ações de gestão territorial e ambiental
A formação oferecida no CIFCRSS está em 
consonância com o eixo 07 da PNGATI, 
conforme o item (e), “Promover ações 
voltadas ao reconhecimento profissional, a 
capacitação e a formação de indígenas para 
a gestão territorial e ambiental no ensino 

médio, no ensino superior e 
na educação profissional e 
continuada”.

A característica da 
formação no CIFCRSS está 
baseada em iniciativas de 
produção indígena e no 
desenvolvimento de novas 
tecnologias sustentáveis, 
portanto o Centro já realiza 
uma ação importante de 
formação e fortalecimento 
do movimento indígena.

O Projeto Político 
Pedagógico do CIFCRSS é 
multidisciplinar, levando em 
consideração as cosmologias 
e as culturas dos povos 
indígenas. Por exemplo, a 

produção tradicional de alimentos respeita 
e leva em consideração as orientações 
espirituais do pajé quanto ao clima, para 
o momento de plantar e de colher o 
alimento da terra. As plantas medicinais, 
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na sua característica específica, respeitam 
o clima, as fases da lua e o período de 
plantar e de colher cada espécie de planta, 
que se relaciona com respectiva doença ou 
enfermidade, também sob a orientação de 
um pajé.

Propostas para a implementação  
da PNGATI
O CIFCRSS nos últimos anos tem 
proporcionado uma formação ligada à 
gestão territorial e ambiental das TIs em 
Roraima. Nesse momento, no entanto, é 
necessário avaliar junto com os estudantes, 
técnicos indígenas (ex-alunos do CIFCRSS), 

lideranças indígenas e parceiros, o projeto 
político pedagógico do Centro, discutindo 
seus resultados na formação indígena. O 
projeto político pedagógico do CIFCRSS está 
num bom momento para avaliação. O grupo 
de pesquisa identificou que será preciso 
discutir se o projeto político pedagógico será 
mantido, ou adequado às novas realidades, 
considerando inclusive a PNGATI. Discutir 
a atuação e o papel das parcerias é outro 
ponto importante. Os atuais parceiros são 
Inpa, Diocese, TDH, Conab, Funai, Insikiran. 
A partir dessas discussões, serão buscados 
meios para fortalecer o CIFCRSS no atual 
contexto da PNGATI.
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Primeira assembleia dos tuxauas de Roraima, em 1971, na antiga missão do Surumu - hoje CIFCRSS.
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Dentro dos eixos do Planejamento 
Estratégico 2013- 2015 do CIR, consta como 
uma das ações o fortalecimento do CIFCRSS. 
Em diálogo com a PNGATI, o fortalecimento 
do Centro pode passar por sua avaliação e 
adequação ao contexto atual, seguindo com 
suas históricas contribuições para a gestão 
territorial e ambiental das TIs de Roraima.

pRodução e deSenvolvimenTo 
SuSTenTável

Autores da proposta 
Elisclésio da Silva Macuxi (CIR - Comunidade 
Maturuca), Manoel Trajano de Souza (CIR - 
Comunidade Reforma), Karina Melo (Conab), 
Ari Alfredo Weiduschat (Ibama) e Ise de 
Goreth Silva (UFRR/Insikiran). Colaboração: 
Marizete Sousa (CIR).

Contexto
O grupo de pesquisa procurou estabelecer 
um maior diálogo entre a PNGATI, eixo 5 - Uso 

Sustentável de Recursos Naturais e Iniciativas 
Produtivas Indígenas, e o Planejamento 
Estratégico do CIR, eixo 2 - Desenvolvimento 
Sustentável das Comunidades Indígenas. 
Para tanto, foram utilizadas informações 
e formuladas propostas de ações para as 
comunidades Maturuca, Jiboia e Reforma. 
Desse modo, foi possível ao grupo de 
pesquisa: exercitar a aplicabilidade da 
PNGATI; tomar como referência e valorizar 
o Planejamento Estratégico do CIR; e traçar, 
de forma participativa, ações factíveis 
dentro das principais atividades realizadas 
nas comunidades, fortalecendo essas ações 
dentro da PNGATI. 

Ações de gestão territorial e ambiental 
A comunidade Maturuca teve sua criação na 
década de 60, sendo o berço de fundação do 
CIR. Ao longo dos últimos anos, tem gerado 
uma considerável produção agrícola, sendo 
uma das primeiras comunidades indígenas 
do estado a comercializar produtos para o 
Governo Federal.

Na comunidade Jiboia, o 
artesanato tem sido a principal 
atividade produtiva, mas 
algumas dificuldades são 
identificadas: fibra da jacitara 
utilizada para trançar está 
tornando-se rara; utensílios 
caros para a produção de 
farinha; demanda de outras 
comunidades; conhecimento 
dos limites territoriais de 
coleta pelas comunidades; 
número indefinido de pessoas 
na atividade; tempo destinado 
para a produção das peças; Reunião na Comunidade Jibóia.
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Reunião na Comunidade Reforma.

Comunidade Maturuca.

preços praticados; e destinação 
das peças, dentre outras.

As dificuldades enfrentadas 
em relação à produção e 
comercialização de artesanato 
na comunidade Reforma 
não são muito distintas das 
anteriores. Esta comunidade foi 
criada e reconhecida em 2014 e 
querem priorizar outro tipo de 
artesanato (sementes). Apenas 
uma pessoa sabe trançar e 
possuem pouca experiência 
com a produção do artesanato 
com sementes e com o 
mercado.

Propostas para a 
implementação  
da PNGATI
Para a comunidade 
Maturuca, região das Serras, 
foi proposto que sejam, 
no âmbito da PNGATI, 
executadas políticas públicas 
de mercado institucional, 
como forma de valorizar 
a produção sustentável. A 
principal ferramenta seria o 
PAA CONAB, mencionado no 
planejamento do CIR, no seu 
eixo estratégico 2, no item 
2.1 - Projetos Comunitários 

de Produção e Comercialização. A principal 
meta, portanto, seria a implantação de 
pelo menos cinco novos projetos de 
produção, ou comercialização de produtos, 
em comunidades com apoio direto do 
CIR, além da definição e pactuação junto 
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às coordenações regionais do CIR de uma 
política para a implantação de cooperativas e 
associações produtivas. Uma ação prioritária 
seria o fortalecimento do Departamento de 
Projetos do CIR.

Nas comunidades Jiboia e Reforma, região da 
Raposa, para uma implementação adequada 
da PNGATI é necessário levantar informações 
detalhadas sobre o processo produtivo e 
comercial do artesanato em fibras nas duas 
comunidades. Desse modo, seria possível 
produzir um diagnóstico detalhado da 
cadeia produtiva do artesanato em fibras 
confeccionado nessas comunidades.

Yanomami: capaciTação, foRmação, 
inTeRcâmBio e educação

Autores da proposta 
Anderson Vasconcelos (Funai), Armindo 
Góes Melo (Hutukara), Hipólito Karawetari 
Yanomami e Vilmar da Silva Matos Yanomami.

Segundo momento de apresentação de grupos de alunos da PNGATI  
aos líderes - comunidade Maturacá.

Contexto
A Terra Indígena Yanomami, com superfície de 
9.664.975 hectares, está situada na fronteira 
entre os estados do Amazonas e de Roraima, 
nos municípios de Caracaraí, Alto Alegre, 
Boa Vista, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira 
e Santa Isabel do Rio Negro. A população 
Yanomami no Brasil é de aproximadamente 
17.000 indivíduos, distribuídos em cerca de 
300 comunidades. Eles estão organizados 
em quatro subgrupos que falam línguas da 
mesma família. Eles reconhecem um conjunto 
linguístico de nove línguas Yanomami e a 
língua Ye’kuana que também é encontrada no 
território por eles ocupado.

Ações de gestão territorial e ambiental 
O grupo de pesquisa procurou contribuir com 
a implementação da PNGATI sensibilizando 
e atualizando o povo Yanomami, tendo em 
vista que a Política é nova para eles. Os 
Yanomami estão em busca de conhecimento 
e aprimoramento para entender a PNGATI, 
pois só assim irão entender de que forma 

acessar e buscar uma política 
específica para seu povo. Ao 
longo do curso, os membros do 
grupo de pesquisa realizaram 
oficinas nas comunidades 
Maturacá, Ariabú e Nazaré para 
apresentar e discutir os eixos da 
Política junto aos Yanomami.

Primeiramente, convidaram 
os representantes da Ayrca 
(Associação Yanomami do Rio 
Cauaburis e Afluentes) e as 
lideranças tradicionais para 
definirem a metodologia das 
oficinas. Uma vez definida, 
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realizaram as reuniões em cada comunidade. 
O grupo explicou o objetivo das oficinas e o 
significado da palavra PNGATI, relatando o 
processo de criação da PNGATI. O texto do 
Decreto foi traduzido para Yanomami, o que 
facilitou a compressão e o acompanhamento 
do relato do assunto. Foi explicado, também, 
a elaboração do projeto de Plano de Gestão 
Territorial e Ambiental (PGTA), ou iniciativas 
já existentes, destacando serem ações 
participativas, envolvendo parceiros como 
Funai, ICMBio e outros.

Propostas para a implementação  
da PNGATI
Frente a relevância de informar com 
qualidade os Yanomami em relação 
ao conteúdo da PNGATI, o grupo de 
pesquisa destacou o eixo 7 da PNGATI - 
Capacitação, Formação, Intercâmbio e 
Educação Ambiental como o principal para a 
implementação da Política.

Outra ação relevante, para o futuro, seria 
implementar e complementar a iniciativa das 

Leitura do decreto traduzido em Yanomami.

comunidades de ecoturismo 
sustentável, por meio de curso 
de capacitação articulado junto 
aos parceiros, de acordo com 
eixo o 5 – Uso Sustentável de 
Recursos Naturais e Iniciativas 
Produtivas Indígenas, objetivo 
específico (g): “apoiar inciativas 
indígenas sustentáveis de 
etnoturismo, respeitando 
a decisão da comunidade 
e a diversidade dos povos 
indígenas, promovendo-
se, quando couber, estudos 
prévios, diagnósticos de 

impactos socioambientais e a capacitação 
das comunidades indígenas para a gestão 
dessas atividades”.

As reuniões de sensibilização são um 
primeiro e pequeno passo nessa direção. 
Um segundo passo seria as comunidades, 
junto com seus parceiros, elaborarem um 
etnomapeamento detalhado e um diagnóstico 
para levantamento de potenciais existentes 
na região. Com base nisso, elaborar um plano 
de ação por meio das oficinas. Com esse 
trabalho inicial, futuramente a comunidade 
poderá elaborar seu projeto conforme 
suas necessidades – desde que a atividade 
não venha gerar dependência, sem deixar 
de praticar os seus hábitos e costumes 
tradicionais, como atividade complementar 
que garanta a autosustentação.
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a s propostas de implementação 
da PNGATI para Rondônia, Sul do 
Amazonas e Roraima mostram 

que os participantes do Curso Básico de 
Formação em PNGATI se dedicaram à 
produção de informações qualificadas que 
podem ser consideradas um avanço na 
discussão e no processo de implementação 
da Política em relação a outras regiões 
do país. Os participantes estão colocando 
na prática o conhecimento apreendido 
e sinalizando os caminhos para sua 
efetividade nas terras indígenas. Por meio 
das propostas apresentadas, fica evidente 
que a Política está sendo implementada nas 
três regiões de forma variada, seja com ações 
exclusivamente dos povos indígenas, ou 
deles com seus parceiros.

O fato da PNGATI estar sendo executada 
nas regiões onde o curso foi realizado 
e com potencial para aprofundar sua 
implementação, contudo, não pode 
mascarar o difícil cenário para ações 
dessa natureza. Nas três regiões, os povos 
indígenas enfrentam diversas dificuldades 
para garantir seus direitos, conservar 
seus territórios e viverem conforme seus 
costumes e tradições. Isto fica visível nas 
inúmeras tentativas de alterar os direitos 
dos povos indígenas consolidados na 
Constituição Federal de 1988, na estagnação 
dos processos de demarcação de terras 
indígenas, no constante incentivo aos 

consIderações fInaIs

grandes projetos de desenvolvimento para 
a Amazônia, na pressão desenfreada para 
exploração dos recursos naturais das terras 
indígenas, no crescimento populacional dos 
povos indígenas confinados em polígonos 
demarcados e na falta de apoio suficiente 
para a implementação das políticas 
indígenas.

Diante de um cenário como este, as ações de 
gestão territorial e ambiental em Rondônia, 
Sul do Amazonas e Roraima são muito mais 
resultado da resistência e determinação 
dos povos indígenas que de uma adequada 
execução das políticas indigenistas. Esse 
quadro, obviamente, não facilita a execução 
da PNGATI e torna os cursistas e suas 
propostas de implementação da Política 
ainda mais relevantes para o avanço de 
uma relação de qualidade entre os povos 
indígenas, o Estado e a sociedade brasileiros.

Soma-se a essas dificuldades, a necessidade 
imperativa dos processos continuados de 
formação. Por mais capacitados que os 
cursistas estejam para contribuir com o 
processo de implementação da PNGATI e 
para articular os conhecimentos associados 
a esta, torna-se necessário que estejam 
passando por constantes aprendizados para 
permanecerem atualizados e capacitados. 
Procurando amenizar essa situação, foram 
selecionados 40 cursistas para uma imersão 
no conhecimento sobre metodologias 
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participativas de multiplicação. Estes 
cursistas, ao longo de 15 dias, participaram 
do Curso Formar para Formar: processos 
formativos para formação em PNGATI. Com 
esse aprendizado complementar, procurou-
se aprofundar o conhecimento dos cursistas 
sobre a Política e qualificá-los ainda mais 
para multiplicar os conhecimentos associado 
à mesma. Assim, espera-se atingir um 
público amplo que possa contribuir no futuro 
para a execução da Política.

Somente desse modo, com gestores públicos 
e indígenas articulados, será possível avançar 
com o desenvolvimento da PNGATI e com 
a garantia dos direitos indígenas. Espera-
se por meio de ações como essas que os 
povos indígenas possam ter as condições 
adequadas para viverem conforme seus 
costumes e tradições, contribuindo como 
sempre fizeram para a conservação dos 
recursos naturais na Amazônia. Para tanto, 
os participantes dos cursos básicos são 
fundamentais e podem contribuir de modo 
concreto, principalmente se obtiverem os 
apoios necessários para tanto. As propostas 
por eles formuladas aqui já são um 
indicativo do seu potencial para colaborar 
com a Política, devendo, portanto, serem 
incentivados e apoiados cada vez mais.
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