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O Planalto das Guianas é uma região reconhecida mundialmente pela 
riqueza de seus recursos naturais e por abrigar uma grande diversidade 
sociocultural. Mais de 26.000 índios habitam o Amapá, o Norte do Pará, a 
Guiana Francesa e o Suriname, pertencentes a diferentes povos. São os 
Aparai, Galibi Marworno, Kali’na, Karipuna, Kaxuyana, Lokono, Palikur, 
Teko, Tiriyó (Trio), Wajãpi, Wayana e Zo’é. 

Os povos indígenas que hoje habitam essa região possuem uma história 
em comum de relações comerciais, políticas, matrimoniais e rituais que 
remonta a pelo menos três séculos. As redes de intercâmbio que sempre 
existiram nessa região estão na base de um perfil cultural comum na região 
como um todo. Essas relações não deixaram de existir nem se deixaram 
restringir aos limites das fronteiras nacionais, mas foram profundamente 
impactadas pela consolidação dessas fronteiras e pelas políticas indigenis-
tas implementadas pelos países que se constituíram.

O Planalto das Guianas: 
um rico patrimônio ambiental 

e sociocultural
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Apesar de viverem realidades diferentes em cada um de seus países, 
todos os povos indígenas vivenciam uma mesma tensão entre duas ten-
dências distintas, que marcam a região do Planalto das Guianas: a da 
conservação ambiental, de um lado, e a da exploração predatória, de outro. 
O embate entre essas duas tendências condiciona o futuro das florestas e 
dos habitantes que nela vivem.

Há desafios que também são comuns aos povos indígenas desta região 
como a falta de reconhecimento legal de seus direitos, principalmente o 
direito à terra que tradicionalmente ocupam; os conflitos ligados à explora-
ção predatória do meio ambiente do qual dependem para sobreviver 
(devido ao garimpo, a grandes projetos de mineração, a madeireiras e aos 
impactos ligados a obras de infra-estrutura); a perda da língua, de valores 
culturais e o distanciamento entre as gerações; e, mais recentemente, pro-
blemas sociais surgidos em função do alcoolismo e das drogas.

Diferentes realidades, 
mas desafios comuns
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Desde 2008 o Iepé- Instituto de Pesquisa e Formação Indígena vem pro-
movendo Encontros transfronteiriços dos povos indígenas na região do 
Planalto das Guianas. Estes encontros têm o propósito de reunir represen-
tantes indígenas dos diversos povos indígenas que vivem no Amapá, no 
Norte do Pará, na Guiana Francesa e no Suriname para que possam 
conhecer as realidades e identificar os problemas socioambientais que 
afetam estas populações na faixa transfronteiriça. 

A proposta de constituição de uma rede de articulação transfronteiriça no 
Planalto das Guianas visa a construção de propostas comuns em prol da 
sustentabilidade destes povos e do desenvolvimento sustentável desta 
região.

 Desde 2008, três grandes encontros transfronteiriços foram realizados no 
Brasil, na Guiana Francesa e no Suriname, propiciando uma aproximação 
entre representantes indígenas, a identificação de problemas comuns e de 
parcerias potenciais para fortalecer a articulação entre os povos indígenas 
e seus parceiros, nos três países.

Uma rede de 
articulação transfronteiriça
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O primeiro Encontro foi realizado em novembro de 2008 em Macapá 
(Brasil), e lançou as bases para o projeto de construção de uma rede de 
intercâmbios entre os três países. Contou com a presença de represen-
tantes indígenas, além de representantes de centros de pesquisa, de 
órgãos governamentais e organizações indigenistas. Foi uma ocasião que 
permitiu aos participantes identificar os desafios para os povos indígenas 
da região, discutir estratégias de gestão socioambiental e construir coleti-
vamente um plano de trabalho composto por compromissos comuns em 
torno da consolidação de uma rede de atores e de propostas de desenvol-
vimento sustentável para o Planalto das Guianas.

1º. Encontro Transfronteiriço: 
Brasil
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O segundo Encontro, promovido em dezembro de 2009, na cidade de 
Saint-Georges de l’Oyapock (Guiana Francesa), serviu à consolidação da 
rede de atores e contou com uma enorme mobilização. Promovido em par-
ceria com o Observatoire Hommes-Milieux Oyapock, teve a participação de 
mais de 170 pessoas. Neste encontro, foram discutidos com maior profun-
didade temas considerados desafios para as comunidades indígenas da 
região como “Exploração mineral e atividades ilegais”, “Agricultura tradicio-
nal”, “Caça, pesca e coleta’ e “Produção artesanal e gestão de recursos 
naturais”.

2º. Encontro Transfronteiriço: 
Guiana Francesa
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Em 2010 ocorreu o 3º. Encontro desta rede de articulação, que reuniu mais 
de 100 pessoas em Galibi (Suriname). Realizado em parceria com a VIDS- 
Association of Indigenous Village Leaders of Suriname,  propiciou a dis-
cussão dos temas “Terras Indígenas e gestão socioambiental”, “Problemas 
sociais nas comunidades indígenas: Drogas, uso abusivo de álcool e 
violência contras as mulheres” e “Línguas Indígenas, educação e o futuro 
dos jovens”, além da “Questão do Garimpo e seu impacto sobre as popula-
ções indígenas da região”. 

3º. Encontro Transfronteiriço: 
Suriname
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O 4º. Encontro Transfronteiriço, planejado em parceria com organizações 
da Guiana Francesa e do Suriname, na cidade de Oiapoque (Brasil) 
ofereceu mais uma vez um espaço para estreitar os elos entre as 
populações indígenas, representantes de órgãos governamentais e não 
governamentais da região. Durante 3 dias, mais de 160 participantes 
tiveram a oportunidade de se encontrar e  debater sobre 4 temas: 
“representatividade política e governança dos povos indígenas”; “questões 
fundiárias e gestão territorial e ambiental”; “desafios socioambientais no 
Planalto das Guianas”; e “gestão do Patrimônio cultural e educação 
intercultural”. As discussões resultaram em dois documentos: a Declaração 
conjunta sobre os direitos dos povos indígenas conclamando os governos 
dos três países a respeitar os direitos dos povos indígenas, principalmente 
os territoriais, e a  Carta dos povos indígenas do Planalto das Guianas, 
sobre o trânsito de representantes indígenas na fronteira entre o Brasil e a 
Guiana Francesa. 

4º. Encontro Transfronteiriço: 
Brasil
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Os Encontros Transfronteiriços entre os povos indígenas do Planalto das 
Guianas contribuem para fortalecer a articulação entre os povos indígenas 
da região, para que se organizem na superação de desafios comuns. Eles 
permitem a socialização de informações sobre as realidades destes povos           
nos três países, sobre as condições atuais das comunidades e os limites 
que enfrentam para manter sua qualidade de vida e garantir o respeito aos 
seus direitos enquanto povos diferenciados.

A consolidação dessa articulação transfronteiriça permitirá intensificar e 
assegurar um contato sistemático e constante entre os povos indígenas, 
suas organizações representativas e parceiras, bem como com órgãos 
governamentais, com o intuito de estabelecer uma aliança regional em 
torno de questões indígenas e ambientais. A adoção de estratégias 
comuns pode contribuir de maneira ativa e qualificada na defesa de medi-
das adequadas à gestão ambiental e territorial desta região. Além disso, os 
problemas em comum, e a diversidade de soluções locais construídas, 
abrem oportunidades de apoio e aprendizado para o movimento indígena 
e indigenista dos três países, ancorando as possibilidades de articulação 
dessa rede transfronteiriça e a construção de alternativas para um desen-
volvimento sustentável.

Compartilhando desafios e 
fortalecendo parcerias 
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Esta exposição é resultado do projeto “Construindo uma rede de experiên-
cias indígenas e de projetos sustentáveis para o futuro, no Planalto das 
Guianas” e “Consolidando uma rede de experiências de gestão territorial 
integrada para o desenvolvimento sustentável no Planalto das Guianas”, 
desenvolvidos pelo Iepé – Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, com 
apoio da Rainforest Foundation, da Noruega, e em parceria com comuni-
dades e organizações indígenas e indigenistas do Amapá e norte do Pará, 
da Guiana Francesa e do Suriname.
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