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Quem somos nós

Nós, Wajãpi do Amapari, moramos no estado do Amapá, numa
terra que demarcamos e que foi homologada em 1996, situada entre
os municípios de Pedra Branca do Amapari e Laranjal do Jari. Nossa
Terra Indígena tem pouco mais de 607.000 hectares, e em volta dela
temos o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, a Floresta Estadual do
Amapá, a Reserva Extrativista Beija-Flor Brilho de Fogo e o Projeto de
Assentamento Perimetral Norte. Hoje nossa terra faz parte do Mosaico
de Áreas Protegidas da Amazônia Oriental.
Atualmente, nossa população é de cerca de 1.200 pessoas. Nós
temos mais de 90 aldeias espalhadas pela nossa terra, porque fazemos
mais de uma aldeia por família, sempre procurando os lugares bons
para fazer nossas roças. Sabemos que é importante mudar o lugar
das nossas roças para deixar a floresta se recuperar, e também não
gostamos de morar todos juntos: fazemos as aldeias separadas porque
assim nós conseguimos caçar, pescar e viver com bastante fartura de
produtos das nossas roças.

Nossa organização social é complexa, porque não temos um chefe
só, que manda em todo mundo. Temos vários grupos, que chamamos
de iwanã kõ, e cada grupo tem seus chefes. Temos chefes de aldeias e
chefes de famílias. Por isso, quando demarcamos nossa terra, nós nos
organizamos através do Conselho das Aldeias Wajãpi - Apina, que é um
conselho de chefes, ajudado por todos os Wajãpi. É assim que tomamos
decisões que afetam todos os grupos: nós nos reunimos no Conselho e
decidimos todos juntos como vamos agir. Desde a demarcação é assim
que nos organizamos para fortalecer nossos jeitos de viver. Atualmente
temos outras organizações além do Apina: a Associação Wajãpi Terra,
Ambiente e Cultura (Awatac), que ajuda o Conselho a executar suas
decisões, e a Associação dos Povos Indígenas Wajãpi do Triângulo do
Amapari (Apiwata), que também trabalha em articulação com o Apina.
Desde que demarcamos nossa terra, nos esforçamos para ocupar
seus limites, pois assim fazemos vigilância e garantimos a saúde dos
ambientes e das nossas famílias. Sabemos que nossa terra demarcada
não vai aumentar, e queremos garantir nossa sustentabilidade para
sempre. Temos muitos igarapés dentro da nossa Terra Indígena,
pois quando a demarcamos lutamos muito para conseguir manter as
cabeceiras dentro dos seus limites. Moramos numa região bastante
montanhosa, e os rios e igarapés da nossa terra têm muitas cachoeiras.
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Vivemos de acordo com nossos conhecimentos e nossas
práticas culturais estão fortes. Gostamos muito de fazer festas,
onde bebemos bastante kasiri, cantamos e dançamos. Gostamos de
fazer nossas pinturas corporais kusiwarã, com urucum e jenipapo.
E também gostamos muito de andar pelos caminhos que fazemos
na floresta para caçar, pescar, coletar frutas e buscar materiais que
usamos nas nossas atividades.

Introdução

Nossa terra é cortada pela Estrada Perimetral Norte, a BR-210,
que vem de Macapá, passa por Pedra Branca do Amapari e atravessa
o Assentamento Perimetral Norte, onde moram nossos vizinhos
agricultores, até chegar dentro da nossa terra, onde esse trecho da
estrada termina. Temos várias aldeias nas margens dessa estrada, mas
também temos muitas aldeias distantes dela, que só são acessíveis de
barco, a pé ou por via aérea.
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Por que fizemos esse Plano
de Gestão Socioambiental
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Nós temos nossos conhecimentos e jeitos de nos organizar e viver.
Esses conhecimentos e jeitos de viver garantem, faz muito tempo, a
qualidade da nossa vida e também a qualidade dos ambientes onde
vivemos. Quando nos casamos, fazemos roças, mudamos de aldeia,
caçamos, criamos nossos filhos, fazemos festas, estamos vivendo segundo
nossos conhecimentos e temos saúde e força. E assim também cuidamos
dos ambientes, seus donos e seus moradores, que convivem conosco.
Antigamente o nosso território era bem maior, nós não
precisávamos ter as preocupações que temos hoje para cuidar de uma
terra demarcada. Hoje em dia nós intensificamos nossas relações com
os não-índios, nossa população está crescendo e temos uma terra
limitada. Nossas lideranças lutaram muito para demarcar a nossa terra
e, assim que conseguiram, perceberam que a luta pela nossa saúde e
sabedoria não podia parar. Esse trabalho continua. Hoje, nós estamos
muito preocupados com a nossa terra e nos perguntamos como vamos
continuar vivendo dentro dela sem perder a riqueza dos nossos modos
de vida.

Percebemos que muitas coisas estão mudando. Estamos passando
mais tempo nas aldeias onde tem escolas, postos de saúde e acesso fácil
às cidades. Estamos indo mais para as cidades, estamos consumindo
cada vez mais coisas que não são produzidas por nós, ficando cada
vez mais dependentes do dinheiro. Os mais jovens estão adquirindo
conhecimentos e pensamentos diferentes dos mais velhos e estão
deixando de aprender coisas que são importantes para o fortalecimento
do nosso modo de vida. Em algumas regiões da nossa terra, os recursos
que garantem a nossa boa qualidade de vida estão diminuindo.
Por isso nós fizemos esse Plano de Gestão Socioambiental da Terra
Indígena Wajãpi – para valorizar os nossos jeitos de viver, nossos jeitos de
ocupar a terra, de mudar de aldeias, de fazer festas, de fazer casamentos,
de criar os filhos e de pintar nosso corpo. Por isso demos esse título para
nosso Plano: Como estamos organizados para continuar vivendo bem na
nossa terra. Cuidar da nossa terra, para nosso povo, não é separado de
cuidar da nossa saúde, da nossa educação e dos nossos conhecimentos.

O Plano é um jeito novo de organizar esse trabalho para fortalecer
nossas práticas, a partir dos conhecimentos que são antigos. Esse Plano
de Gestão vai ser cumprido e monitorado por nós mesmos, Wajãpi.
Ele serve para nos ajudar a viver de acordo com os nossos jeitos, mas
também para conseguirmos usar a terra de uma maneira planejada,
porque nossa população está aumentando e temos cada vez mais
contatos com os não-índios.
Isso é muito importante para nós, e vai servir para sempre, para as
próximas gerações.
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Introdução

Nós fizemos acordos entre nós para cuidar da nossa terra. Esses
acordos são jeitos de organizar as aldeias para vivermos bem, como,
por exemplo, a reserva de algumas áreas para a conservação de
caças e peixes, o fortalecimento dos fundos de vigilância que criamos
para continuarmos a fazer a limpeza das picadas de demarcação da
Terra Indígena Wajãpi, ou a criação de fundos de ocupação, para
ajudar as famílias que moram nos limites da nossa terra. Mas esses
acordos não funcionam sozinhos - eles têm que andar junto com os
trabalhos para fortalecer a nossa saúde e educação, nossas narrativas
e conhecimentos. Por isso também fizemos acordos sobre o jeito como
vamos nos relacionar com os governos e com os não-índios.

14

Nossos jeitos de viver

Mário Vilela – Funai

Bo Mathisen
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Nossos conhecimentos sobre os
ambientes e os donos
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Para entender bem os problemas que enfrentamos e nossos
acordos para resolvê-los, e para poder nos ajudar nesse trabalho, é
importante entender um pouco sobre os conhecimentos e práticas que
queremos fortalecer.
Para nós, Wajãpi não existe separação entre natureza, sociedade
e cultura como o conhecimento científico dos não-índios considera. De
acordo com nosso conhecimento sobre o mundo visível e invisível, não
existe essa separação, porque o que os não-índios chamam de natureza,
para nós são outras gentes e suas comunidades, cuidadas pelos seus
próprios donos (ijarã). São esses donos que cuidam do que os não-índios
chamam de “recursos”. Quem tem paje consegue ver e se comunicar com
esses donos e pode intermediar nossas relações com eles.
Por exemplo: a árvore que chamamos de kumaka (sumaúma) é a
casa do seu dono, onde ele mora junto com sua família. Por isso o dono
da sumaúma cuida da árvore; se ele não cuidar, a sumaúma vai cair.
Se nós derrubarmos uma sumaúma, seu dono vai ficar muito bravo

porque nós destruímos a sua casa, e vai agredir a pessoa que a
derrubou. Ele pode matar ou roubar o princípio vital (i’ã) dessa pessoa,
pode fazer vento forte para jogar feitiço nas pessoas, etc. O dono
da sumaúma tem a sua cultura igual a nós – ele tem suas festas, seus
cantos, sua própria língua. Quando a pessoa que tem paje canta para
chamar esse dono, nós não entendemos, pois ela fala na língua dele.
Existem muitos tipos de donos. Cada tipo de árvore (peyryry, yvyra
pirã, yvyra paje, japukuriwa etc) tem um dono diferente. Os animais que
nós caçamos (mijarã), as aves e os peixes também têm seus próprios
donos, que são responsáveis por cuidar de suas criações. Por exemplo:
a anta tem seu dono e as suas regras de cuidados, e os caçadores
devem respeitar essas regras. Assim, se um caçador encontrar uma
anta, tem que matar logo – não pode feri-la e deixá-la escapar, senão
seu dono vai ficar bravo e triste porque machucaram sua criação.
Depois de comê-la, também não podemos jogar seus ossos em qualquer
lugar – tem um local certo para colocar os ossos e os pelos das caças.
Não podemos jogar no rio, porque senão o caranguejo leva os ossos para
sua toca e o dono não vai encontrar as partes da sua criação. Ele vai ficar
bravo e o caçador vai ficar panema (ou seja, não vai mais encontrar caça).
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Para o conhecimento científico, as coisas que os não-índios
chamam de “natureza” – como caças, peixes, aves, árvores etc. –
nascem sozinhas e são “recursos naturais”, que os homens podem
pegar para usar como quiserem. Os não-índios consideram que a
“natureza” não vai reagir. Os não-índios acham que os seres da
“natureza” não têm cultura, nem i’ã (princípio vital, alma, memória,
experiência), porque quem tem essas coisas são apenas os homens.

Nossos jeitos de viver

Quando um bando de queixadas aparece perto de uma aldeia,
já sabemos que elas têm seu dono. Ele avisa quem tem paje que os
caçadores devem matar a sua criação com cuidado, não podem atirar
de qualquer jeito e deixar sofrer as queixadas: se for assim, o dono vai
ficar triste e ficar com raiva e não vai liberar mais a sua criação para
os caçadores. Para liberar de novo, ele vai cobrar de quem tem paje.
O caçador tem de levar para ele um pagamento, como uma rede, um
cocar, alguma resina ou outras coisas que ele precisa no dia a dia, no
seu mundo. Assim, os donos são os responsáveis pelos seres. São como
um fazendeiro que cuida do seu gado.

como estamos organizados para continuar vivendo bem na nossa terra
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Mas, pelo nosso conhecimento, todos os seres que os não-índios
consideram como natureza também têm cultura, todos têm donos e
têm i’ã. Por isso, nós temos que nos relacionar com eles de um jeito
complexo, fazendo negociações e tomando vários cuidados.
Por exemplo: quem cura os doentes são os donos dos seres, são
eles que dão a receita do tratamento para quem possui paje curar a
pessoa. Por isso, sabemos que eles têm “cultura” também. Os donos
garantem a nossa saúde porque é deles que vêm as substâncias õpiwarã
que ajudam a curar doenças mandadas por outros donos. A pessoa que
tem paje consegue matar esses donos, e os donos conseguem matar
pessoas como a gente. Assim como nós gostamos de pegar animais
para criar como xerimbabos, os donos são parecidos e também gostam
de pegar i’ã de crianças e de adultos. Às vezes eles matam esses i’ã,
como nós matamos algumas caças, e às vezes eles os criam, como nós
criamos os xerimbabos. Quando um dono pega o i’ã e mata, a pessoa
morre na mesma hora; mas quando ele leva o i’ã para criar, para ser seu
xerimbabo ou para casar com ele, aí a pessoa fica louca, doente.
Para o conhecimento científico, a floresta nasce e se mantém
sozinha – mas nós sabemos que não é assim. A floresta é como muitas
roças, com donos que cuidam e são responsáveis por elas. Os não-índios
se preocupam em preservar o meio ambiente só porque pensam que
são responsáveis pela sua destruição. Agora eles querem cuidar da
“natureza” e por isso fazem leis de proteção ambiental e parques de
conservação, para manter áreas protegidas dos seres humanos.
Os não-índios pensam que nós somos “amigos da natureza” e
por isso a preservamos. Mas não derrubamos toda a floresta porque
sabemos que ela tem seus donos, e eles podem ficar bravos e agredir
as pessoas. Somos considerados como inimigos quando desmatamos
de qualquer jeito. O dono de um ambiente da floresta só nos deixa
desmatar um pouquinho do seu domínio. No mundo dos não-índios, os
proprietários de terrenos ficam bravos e reagem se alguém invade sua
propriedade. Os donos da floresta são parecidos: eles têm ciúmes de
suas plantações e criações, agredindo quem pega e usa suas coisas de
um jeito errado.

Nós sabemos que existem os donos dos lugares e de seus
ocupantes, e respeitamos isso nos nossos jeitos de viver. Esses são
nossos conhecimentos, e queremos fortalecê-los no nosso Plano de
Gestão Socioambiental. Fizemos muitos acordos sobre como vamos
continuar vivendo na nossa terra, que vamos apresentar aqui. Mas é
importante saber que esses acordos respeitam os nossos pactos com os
donos dos ambientes, das caças, da água etc. Nós não queremos cuidar
da nossa terra como os não-índios cuidam, queremos continuar vivendo
e cuidando assim, do nosso jeito.
Agora que falamos um pouco sobre os donos e sobre os jeitos
como nos relacionamos com eles, esperamos que os não-índios nos
ajudem a fortalecer isso. Queremos que os não-índios entendam e
respeitem bem esse nosso Plano. Mas, além disso, queremos que os
não-índios entendam que eles também precisam tomar muito cuidado
nas suas relações com as florestas, com os rios, com os animais, porque
todos têm seus donos. E se os não-índios continuarem devastando
tudo, também sofrerão as consequências.

Nossos jeitos de viver

Hilário Monteiro
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Nossa mobilidade territorial

Antigamente não era assim, esse não é o jeito wajãpi.
Por que estamos parando de mudar de aldeias? Para ficar
perto da estrada? Por que estamos começando a ficar só
aqui? Fazendo roças sempre no mesmo lugar? É assim que
os não-índios querem mudar nosso jeito. Por isso, tamõkõ
(avós) decidiram que deveríamos sair daqui, sair para
lugares situados perto dos limites. Mas as aulas, oficinas,
postos nos prendem aqui. Os chefes dos professores e dos
AIS não deixam eles saírem para os limites.
Ajareaty Wajãpi, 2012
São os nossos conhecimentos e práticas que garantem nossa
qualidade de vida e nossa saúde. Diferente dos não-índios, a gente não
mora muito tempo parado no mesmo lugar: nosso jeito de ocupar a
terra é o que chamamos de –jisyrysyrya, que costumamos traduzir como
“mobilidade territorial”. Nós não fazemos nossas aldeias sempre no
mesmo lugar porque não fazemos as roças sempre no mesmo lugar.

Abrimos novas roças a cada ano e, quando uma região tem muita
terra boa, costumamos fazer uma roça perto da outra, deixando um pouco
de mata no meio. Mas se a terra boa já foi toda ocupada com plantações,
vamos procurar outro lugar para fazer nossas roças e aldeias, em outra
região. Quando encontramos outro lugar bom, não mudamos para lá de
uma vez. Primeiro abrimos os caminhos, fazemos um tapiri e plantamos
uma roça, depois voltamos para nossa aldeia velha. Depois de mais ou
menos três meses que abrimos a roça no lugar novo, voltamos lá para ver
se já tem milho. Passamos um tempo lá, comendo o milho verde, capinando
a roça e construindo uma casa pequena (que chamamos tãpainã). Depois,
guardamos a semente do milho na casa nova e voltamos para nossa aldeia
velha, porque a mandioca da roça nova ainda não criou raiz.
No verão seguinte, vamos novamente para esse lugar para
derrubar mais um pedaço de mata e abrir outra roça, depois voltamos
para a aldeia velha. Quando chega a época de plantio, vamos para
nossa aldeia nova plantar a segunda roça e fazer as casas para moradia
definitiva. Mas as famílias wajãpi nunca abandonam suas aldeias velhas:
sempre voltam lá para comer as frutas que ficam nos pátios e nas
capoeiras, cuidando das plantas que produzem todos os anos, como a
pupunha, o caju, o cupuaçu, a manga, o limão, o ingá, a laranja etc.
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Hoje em dia, nós também voltamos sempre para as aldeias velhas
que são mais perto da estrada Perimetral Norte, porque os não-índios que
trabalham na saúde e na educação escolar só ficam nessas aldeias. Faz
tempo que estamos reivindicando assistência à saúde e apoio para nossos
trabalhos de educação escolar nas aldeias novas e distantes. Isso é um
direito nosso, garantido por muitas leis, e vamos continuar lutando por
ele, porque queremos continuar fazendo nossas mudanças de aldeias.
Mas infelizmente isso não está sendo respeitado pelos governos.

Nossos jeitos de viver

Na época do verão, quando as cigarras começam a cantar, é que
vamos procurar um lugar bom para abrir as roças novas. Essa é a época
de irmos para os limites da nossa Terra Indígena. Durante o inverno,
costumamos voltar para nossas aldeias centrais, para cuidar das roças
antigas. Mas isso não é uma regra geral: podemos ir para os limites quando
a gente quiser. Gostamos de ir para lá na época da fruta da bacaba, por
exemplo, ou na época em que as caças estão mais gordas, na época em
que o tucano está comendo açaí e na época de reprodução das aves.

como estamos organizados para continuar vivendo bem na nossa terra
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Antes de nos mudarmos para um lugar distante, nós sempre
fazemos pequenas mudanças dentro da mesma região. Conforme
as crianças vão crescendo e formando novas famílias, vão fundando
pequenas aldeias novas perto da aldeia dos seus pais. Nosso jeito
de ocupar a terra é formando esses conjuntos de pequenas aldeias
em torno de lugares centrais. Nós não gostamos de viver em aldeias
grandes, com muita gente, porque podem acontecer problemas como
falta de recursos e desentendimentos entre as famílias. Por isso, sempre
preferimos fazer várias aldeias pequenas próximas umas das outras.
Fazemos nossas aldeias novas na mesma região até sobrarem
poucas caças, peixes, materiais para construção de casas, lugares
bons para fazer roça. Só aí que mudamos para outro lugar distante.
Geralmente, isso demora uns vinte anos. É por isso que, para nós,
algumas aldeias velhas e centrais já não são lugares bons para viver.
Hoje em dia esses lugares não têm mais as mesmas condições para a
vida dos Wajãpi.
Depois que saímos de um lugar, costumamos esperar muitos
anos, até a floresta crescer de novo, para ocupar outra vez aquela
região. É por isso que os recursos da nossa terra nunca acabaram.
Isso é muito importante para continuarmos vivendo bem na nossa
Terra Indígena, porque faz parte dos nossos conhecimentos, da nossa
organização social, dos nossos jeitos de fazer casamentos, de construir
casas, de escolher quem vai ser formado e contratado como agente
comunitário. Existem regiões dentro da Terra Indígena que deixamos
reservadas só para as caças se reproduzirem, ninguém faz roça nesses
lugares. Fazemos isso em áreas pequenas, como, por exemplo, nas
margens do igarapé Mariry, e também em áreas maiores, onde as caças
nem conhecem as pessoas, como a região de uma serra que chamamos
Wãramamopy, no sul da nossa terra. Nós fizemos acordos internos
sobre isso para cuidar bem da terra demarcada.
Nós sempre soubemos que a mudança de aldeias (-jisyrysyrya)
mantém nossa saúde, porque os lugares novos têm muita fartura
e lá nossas famílias podem se alimentar bem. Nas aldeias novas
também temos menos doenças vindas da cidade e menos lixo
trazido da cidade, porque nessas aldeias tem muita comida e não
precisamos comprar alimentos industrializados. Lá é mais fácil fazer

nossas festas todos os meses, porque temos muitos recursos para
preparar a festa e oferecer bebida e comida aos convidados, por
isso podemos chamar nossos parentes que moram longe. Nossas
festas também são muito importantes para nossa saúde. Assim, se
continuamos mudando de aldeia, garantimos a saúde dos ambientes
e da gente.
Nas aldeias novas também é mais fácil para os professores wajãpi
darem aulas, porque não precisam ficar muito tempo procurando caça
na mata. Os professores e agentes de saúde wajãpi são assalariados,
mas também precisam fazer roças, caçar e pescar para suas famílias.
Isso faz parte do nosso modo de vida e garante a qualidade de vida
das famílias. Queremos continuar caçando, mas queremos ter tempo
para fazer outros trabalhos também. Outro motivo por que queremos
sempre fazer aldeias novas é porque plantamos nossas roças sem
usar adubos químicos e agrotóxicos. Nós queremos continuar fazendo
nossas roças assim no futuro, por isso não podemos ficar morando
sempre no mesmo lugar.

Esse Plano serve para nos ajudar a organizar nossos trabalhos,
mas ele só vai funcionar bem se os não-índios que trabalham com
a gente, como os técnicos e gestores dos órgãos públicos, por
exemplo, conhecerem e respeitarem nossos jeitos de viver. Por isso
é muito importante que todos leiam nosso Plano e respeitem nossas
decisões sobre como queremos que as políticas públicas funcionem
na nossa terra.
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Nossos jeitos de viver

Decidimos ocupar os limites da Terra Indígena Wajãpi assim
que ela foi demarcada, porque desse jeito podemos proteger nossa
terra das invasões dos não-índios e continuar vivendo de acordo com
nossos saberes e práticas. Fica mais fácil fazer a vigilância se moramos
perto dos limites. Ali existem muitas caças e lugares bons para abrir
nossas roças. Mas queremos morar nos limites com saúde e com tudo
que precisamos para nossos trabalhos de educação escolar. Estamos
organizados para reivindicar nossos direitos à saúde e educação
diferenciada nas aldeias dos limites, e incluímos isso nesse Plano de
Gestão Socioambiental: ações para nossas comunidades continuarem
organizadas para fazer isso funcionar e para que os não-índios nos
entendam e apoiem.
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Patrícia Zuppi

como estamos organizados para continuar vivendo bem na nossa terra

Nossos jeitos de tomar decisões

Como já dissemos, não existe um cacique geral de todos os Wajãpi.
Nós não somos um grupo só, somos muitos grupos que chamamos
de iwanã kõ ou “grupos locais”. Cada grupo local tem sua origem em
uma região específica, onde existem várias aldeias. Mas nem todas as
pessoas de um iwanã moram na mesma região, pois quando acontecem
casamentos entre pessoas de grupos diferentes um dos esposos passa
a morar na região do outro.
Cada aldeia e cada grupo local tem seus chefes, e um chefe não
manda no outro chefe. Nenhum chefe representa todos os Wajãpi
e, portanto, quem decide as coisas que afetam todos os Wajãpi é o
conjunto dos representantes de todas as aldeias, conversando entre si.
Nosso Plano de Gestão é uma sistematização de explicações sobre
os problemas que estamos enfrentando e suas causas. Também é um
conjunto de acordos sobre como vamos continuar nos organizando e
fortalecendo nossos conhecimentos e práticas para enfrentar esses
problemas. Nossos acordos foram feitos em vários níveis, respeitando
nossa organização social e nossos jeitos de tomar decisões.

Iwanã

Aldeias desse iwanã

Aramirã
wanã

Kwapo’ywyry, Mõgywyry, Pyrakenopã, Kasiriwa, Okora’yry, Pinoty, Pairakae, Tena,
Sovae, Munu’y, Myrysity, Jããsiri

Mariry
wanã

Yvytõtõ, Tapi’ikãgwerary, Warãrẽwyry, Anipasae, Karapijuty, Waseity, Ytawa,
Kurumuripopy, Urutyary, Najaty, Vyvaty, Takuruserenyny,
Jawarary, Uruwary, Kenarã, Ãsigatu, Okakai, Kamuta, Kurani’yty,
Pinotymiti, Kurawary, Tomepokwa, Jaijowaty, Jurapoko, Kanikãni, Jããwyry,
Aruwa’ity, Taraykary, Ajawary

Wiririry
wanã

Ytuwasu, Manilha, CTA, Cinco Minutos, Kuruwaty, Sakuri, Mojukãgwerã, Ysigu,
Jakareãkãgoka, Marakae, Gaita, Perẽi, Arasarymya, Kurumuriwyry, Takuruypy,
Tajau’ywyry
Yvyrareta, Kurumuripopy, Ytape, Tawãikõpã, Taraykaypykwerã, Kaisury, Sapukae,

Taitetuwa
Etẽi, Pakuwa, Akaju, Ypirã, Kanãã, Warypytu, Takurujeapikarerã, Kupa’y, Uwary,
wanã
Peyryrywyry, Parijaka, Ytape miti

Pypyiny
wanã

Karavõvõ, Mukuru, Mairi, Kõnarã, Jãvikae, Tekouwa
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Mas a demarcação da Terra Indígena Wajãpi (TIW) e a relação
que estabelecemos com os órgãos do governo nos trouxeram novas
questões, que muitas vezes não podem ser resolvidas pelos grupos locais
ou familiares isoladamente.
Quando precisamos resolver algum problema ou trabalho que
afeta várias aldeias e famílias do mesmo grupo local – como a limpeza
de um rio, a organização de uma expedição para limpeza de uma picada
de demarcação da TIW, a compra de equipamentos coletivos, a gestão

Nossos jeitos de viver

Geralmente as famílias wajãpi têm muita autonomia e podem
tomar várias decisões sobre sua vida sem consultar as outras famílias.
Mas algumas questões relacionadas com o dia a dia das aldeias são
resolvidas em conjunto pelas famílias que moram naquele local,
como, mutirões, caçadas e expedições. Questões relacionadas com
casamentos e mudanças de aldeia também costumam ser resolvidas
apenas pelas famílias e grupos locais diretamente envolvidos, que
podem ser da mesma região ou de regiões diferentes.

como estamos organizados para continuar vivendo bem na nossa terra
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dos fundos de vigilância e ocupação e a organização dos trabalhos dos
agentes comunitários daquela região – então todas as pessoas desse
iwanã devem participar da discussão. Chamamos isso de decisões
regionais.
Quando temos algum trabalho ou decisão que vai afetar aldeias
de grupos locais diferentes, como, por exemplo, a abertura de uma
nova roça ou aldeia de um grupo na região de outro grupo, a limpeza de
algumas picadas da demarcação da TIW que ficam entre duas regiões e a
escolha de locais reservados para a reprodução das caças e dos peixes em
áreas frequentadas por famílias de grupos diferentes, nós reunimos os
chefes e representantes desses grupos para decidirem juntos.
Chamamos isso de decisões inter-regionais.
Já quando alguma iniciativa pode afetar a vida de todos os Wajãpi,
ou causar impacto na Terra Indígena ou em volta dela, então as aldeias de
todas as regiões devem se juntar para decidir. Chamamos isso de decisão
geral. Por exemplo, toda produção para comercialização e projetos,
propostos pelos próprios Wajãpi ou por não-índios, devem ser discutidos
nas assembleias e encontros de chefes.
Sabemos que nem sempre as pessoas percebem todos os impactos
das propostas que fazem ou que recebem, mas consideramos que
sempre que houver dúvidas a discussão deve ser feita no nível geral, com
participação de todos.
Como explicamos no Protocolo de Consulta e Consentimento
Wajãpi, que elaboramos em 2014, nós sempre buscamos construir
consensos internos quando tomamos decisões coletivas. Isso pode ser
um processo muito demorado, principalmente quando muitos grupos
diferentes estão envolvidos. Por isso costumamos fazer várias reuniões
internas antes de decidir questões importantes que afetam as nossas
comunidades, e explicamos aos nossos parceiros que nosso tempo
precisa ser respeitado.
Foi assim que construímos projetos, planos e documentos fortes
com nossas prioridades para as políticas públicas e com as nossas
decisões sobre como queremos continuar vivendo, como o Plano de
Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Wajãpi, o nosso Plano de Ação
Mosikoa’y rã kõ, o Protocolo de Consulta e Consentimento Wajãpi e,
agora, esse Plano de Gestão Socioambiental da Terra Indígena Wajãpi.

De quanto em quanto tempo

Sempre que tiver um assunto para
decidir.

Todas as coisas que uma pessoa, uma
família ou um grupo de famílias quiser
fazer e que podem afetar outras aldeias
da mesma região, devem ser decididas
em conjunto pelos membros do iwanã.

Chefes e agentes
comunitários (professores,
agentes de saúde, agentes
socioambientais e outros).

Sempre que tiver um assunto para
decidir.

Chefes, diretores das
organizações wajãpi e
agentes comunitários
(professores, agentes
de saúde, agentes
socioambientais e outros).

Quando aparece uma questão
desse tipo, aproveitamos as
assembleias e Encontros de Chefes
para promover reuniões e acordos
entre os representantes das
regiões envolvidas. Se a questão
é urgente, as organizações wajãpi
podem apoiar a realização de
reuniões específicas entre esses
representantes.

Chefes, diretores das
organizações wajãpi e
agentes comunitários
(professores, agentes
de saúde, agentes
socioambientais e outros).

Se não é uma questão muito
urgente, os debates são
realizados duas vezes por ano, nas
assembleias ordinárias do Conselho
das Aldeias e nos Encontros de
Chefes. Se é urgente, realizamos
assembleias extraordinárias
específicas.

Todas as coisas que uma pessoa,
família, ou grupo de famílias quiser
fazer e que podem afetar aldeias
de diferentes iwanã kõ, devem ser
decididas em conjunto pelos chefes dos
grupos locais envolvidos.

Todas as coisas que uma pessoa,
família, grupo de famílias ou outras
categorias de Wajãpi quiserem fazer
e que afetam a Terra Indígena Wajãpi,
só podem ser decididas em assembleia
com todos os chefes. Isso inclui a
realização de qualquer atividade
dentro da TIW pelos não-índios ou
com apoio dos não-índios, tanto do
governo quanto de fora do governo.
Inclui também o desenvolvimento de
atividades produtivas voltadas para a
comercialização.
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Nossos jeitos de viver

Chefes, pais de família
e agentes comunitários
(professores, agentes
de saúde, agentes
socioambientais e outros).

Inter-regional

Todas as coisas que as pessoas ou
famílias quiserem fazer e que podem
afetar sua aldeia e os ambientes perto
dela devem ser decididas em conjunto
pelos moradores da aldeia.

Geral

Taa aldeia

Responsáveis por
mobilizar reuniões

Iwanã grupo local

Tipos de decisão/trabalho
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Bruno Caporrino

Problemas que enfrentamos e
nossos acordos para resolvê-los
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Marcus Schmidt

como estamos organizados para continuar vivendo bem na nossa terra

Como analisamos os problemas

Para fazer esse Plano de Gestão, começamos a rever e atualizar
os diagnósticos socioambientais que produzimos ao longo dos últimos
anos. Algumas das questões que trabalhamos foram: Como estamos
vivendo hoje em dia? Como nossos jeitos de viver garantem nossa
qualidade de vida e dos ambientes? Quais são os problemas que
estamos enfrentando para viver do nosso jeito? Como estamos nos
relacionando entre nós, com os ambientes da nossa terra e com as
políticas públicas? Como vamos nos organizar para trabalhar bem no
presente e no futuro, para fortalecer nossos conhecimentos e jeitos de
viver na nossa terra?
Para isso, começamos a debater nas aldeias e estudar, em
reuniões e oficinas, os problemas socioambientais que estamos
enfrentando no contexto atual. Fizemos isso em várias etapas.
Durante a primeira etapa, fizemos reuniões nas aldeias onde as
famílias falaram dos problemas que enfrentam no dia a dia, como as
pragas nas roças, a falta de lugares bons para fazer roças perto das
aldeias e a dificuldade de encontrar caças em algumas regiões.

Na segunda etapa, fizemos oficinas e estudos em grupo
(estágios) onde trabalhamos muito para entender as causas desses
problemas, e descobrimos que eles estão sendo causados por outros
problemas mais profundos.
Nós todos percebemos que esses problemas mais profundos
não estão atingindo somente os ambientes, as caças, peixes e roças,
mas também os nossos saberes e práticas, nossa organização social
e política – enfim, todo o nosso jeito de viver. Compreendemos que
nossos problemas são socioambientais: os problemas ambientais
– como, por exemplo, as pragas nas roças – têm causas mais
profundas que geralmente são causas sociais.

Podemos dizer que a maioria dessas questões tem origem
externa, nas nossas relações com os não-índios, mas elas também
são influenciadas pelas nossas próprias atitudes frente ao que
vem de fora. Ao longo das nossas discussões, percebemos
que boa parte dos problemas que enfrentamos acontece
porque não estamos conseguindo valorizar os nossos próprios
conhecimentos, práticas e formas de organização, que sempre
garantiram a nossa qualidade de vida e a nossa boa relação com
os ambientes onde vivemos.
Descobrimos que os diversos problemas ambientais têm as
mesmas causas sociais, ou seja, percebemos que os problemas
que estão na raiz dos problemas com as roças, caças, palhas e
peixes têm relação com a dificuldade de viver segundo nossos
conhecimentos e práticas, especialmente com a dificuldade de
manter a nossa mobilidade territorial.
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Entre essas causas, percebemos que existem problemas
que afetam a nossa mobilidade territorial, a nossa relação com
os órgãos do governo e a nossa relação com o dinheiro. Esses
problemas sociais que estão na raiz de outros problemas são
questões internas, porque são vividos por nós, nas aldeias, mas
também estão relacionados com as políticas públicas que nos
afetam, como, por exemplo, o atendimento à saúde, a educação
escolar e a distribuição de benefícios sociais.
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Quando percebemos isso, decidimos que o nosso Plano
de Gestão deveria priorizar os nossos conhecimentos na busca
de soluções para os problemas levantados, contribuindo para
fortalecer e valorizar o nosso modo de vida. Foi com base nessa
ideia que construímos os acordos sobre como vamos trabalhar
para resolver esses problemas, e boa parte das soluções propostas
no Plano é relacionada com a manutenção da nossa mobilidade.
É muito importante entender que nossos conhecimentos são
um conjunto de saberes que a gente vive e realiza na prática:
não dá para cuidar só de um aspecto da nossa vida e dos nossos
conhecimentos, separado do resto, porque nossos saberes são
todos integrados, e estão vivos quando os colocamos em prática
no nosso cotidiano. Por exemplo: as ações na área de educação
escolar afetam diretamente os jeitos como ocupamos a terra e
circulamos pelos ambientes.
Quando a gente vive bem segundo nossos conhecimentos,
não enfrentamos esses problemas, e, assim, transmitimos esses
saberes e práticas para nossos filhos e netos, vivendo-os na
prática com eles. Mas, quando algum aspecto da nossa vida é
ameaçado, como, por exemplo, quando ficamos sem tempo para
fazer festas, contar as histórias, tocar as flautas ou mudar de
aldeias, nossos filhos e netos perdem muitos saberes, que vão ser
muito importantes para que eles possam fazer bem suas roças,
escolher bem os lugares para morar, saber onde tirar as palhas e
onde pescar e caçar.

Bruno Caporrino

Roças e frutíferas

O mais importante é que a nossa saúde depende da saúde das
nossas roças, e a saúde delas depende da saúde da floresta. As nossas
roças são abertas dentro da floresta. Se ela estiver ameaçada, nossas
roças também vão enfraquecer. Por outro lado, se nós fizermos roças
de jeitos errados, vamos ameaçar a floresta.
É por isso que sempre precisamos mudar as aldeias de lugar,
fazendo o que chamamos de -jisyrysyrya: o movimento de circulação
pela terra, fazendo mudanças de aldeias. Nosso jeito de circular pela
terra é assim: primeiro nós escolhemos um lugar bom na floresta para
fazer as roças (onde é plano, onde tem terra preta com areia e cocô de
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Nossa vida depende muito das nossas roças, pois grande parte de
nossa alimentação nós tiramos delas. Temos muitos conhecimentos
sobre como fazer as roças, muitas variedades de plantas e muitos jeitos
de plantá-las. Nós temos jeitos certos para abrir as roças, lugares certos
para plantar e também jeitos certos de organizar o trabalho para fazer
as roças: não plantamos de qualquer jeito ou em qualquer época. Temos
muitos conhecimentos, e todos eles se relacionam entre si.
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minhoca, onde tem igarapé perto, entre outras características). Depois
nós plantamos, depois fazemos casas e começamos a passar parte do
tempo nessa aldeia nova, voltando sempre para nossa aldeia velha. Só
depois de algum tempo vamos deixar as aldeias onde a gente estava
antes. Isso pode demorar, mas o importante é que, se não conseguimos
fazer isso, nossas roças vão ficar fracas, nossas plantas vão morrer,
nossos filhos e netos vão passar fome, e a floresta em volta das aldeias
vai ficando fraca e doente também.
Quando conversamos nas aldeias sobre as roças, muitas famílias
disseram que os maiores problemas eram as pragas que estavam
aparecendo nas nossas plantas e a perda de algumas variedades, por
causa dessas pragas. Nós perguntamos por que algumas plantações
estavam sofrendo com pragas e outras não. Muitas pessoas disseram que
as plantas ficavam fracas quando elas plantavam roças muito próximas,
ou várias vezes no mesmo lugar. Fomos descobrindo que nas aldeias
centrais e mais antigas (perto da estrada, por exemplo) as roças tinham
mais pragas do que nas aldeias distantes da estrada ou nas aldeias novas.
Também percebemos que nas aldeias antigas as roças têm mais pragas
porque algumas pessoas estão começando a plantar nas capoeiras, e não
nos koo’y kõ (os lugares bons para fazer roças), contrariando os nossos
conhecimentos e práticas tradicionais. Isso está acontecendo porque,
depois de muitos anos de ocupação, todos os lugares bons próximos a
essas aldeias já foram utilizados para o plantio. Perguntamos às famílias,
então, por que não procuravam lugares novos para abrirem roças, e a
maioria delas reconheceu que tinha medo de abandonar a aldeia velha e
se mudar para lugares onde poderiam encontrar novos koo’y kõ porque
assim deixaria de ter acesso ao posto de saúde, à escola ou ao transporte
para fora da TIW.
Assim, aprofundando a análise das causas dos problemas,
percebemos mais uma vez que os problemas ambientais têm causas
sociais. Descobrimos juntos que as pragas nas roças, por exemplo,
acontecem porque as políticas públicas não são diferenciadas para nos
atender de acordo com nosso modo de vida e nossa organização social,
e também que não estamos conseguindo ter consenso e nos organizar
para reivindicar que os órgãos levem saúde e educação para as aldeias
situadas longe da estrada, perto dos limites da TIW.

A seguir, sintetizamos os problemas levantados com relação às nossas roças
e às frutas que plantamos ou coletamos, as causas que encontramos para esses
problemas, e os acordos que fizemos para buscar solucioná-los.
Problema que enfrentamos nas aldeias:
1. Estamos perdendo algumas variedades de plantas e plantando algumas variedades dos
não-índios, principalmente de mandioca e macaxeira

Algumas famílias não estão se planejando bem e ficam
sem tempo para brocar, derrubar e plantar suas roças
com qualidade, pois têm outras atividades para fazer.
Dessa forma, acabam plantando variedades dos nãoíndios que crescem mais rápido, mas que, ao mesmo
tempo, enfraquecem nossas plantas.
Também por causa da falta de tempo, acabamos
contratando não-índios para derrubar e plantar nossas
roças. Esses contratados fazem o trabalho do seu jeito e
não de acordo com os nossos conhecimentos e práticas.
Outra causa que identificamos para esse problema da
falta de tempo para nos dedicarmos às nossas roças é
que o nosso calendário de atividades com os órgãos do
governo e parceiros não é unificado, o que dificulta o
nosso planejamento e aumenta o tempo que temos que
passar nas regiões centrais, sem conseguir sair para os
limites para plantar novas roças lá.

Acordos

Apoiar o trabalho dos pesquisadores e agentes
socioambientais wajãpi para descobrir práticas
agroflorestais que ajudem a melhorar a qualidade do solo
e as capoeiras nas regiões mais centrais.
Fortalecer as nossas trocas internas e iniciativas de
circulação interna do nosso próprio dinheiro, para que
nas aldeias centrais não faltem bons produtos das nossas
roças e não seja preciso chamar os não-índios para fazer
nossas roças.
Organizar o uso do dinheiro para os fundos coletivos de
ocupação das aldeias dos limites, para que as famílias
possam ficar lá.
Pactuar um único calendário diferenciado, com os nossos
parceiros e com os órgãos governamentais, que respeite
os nossos tempos de fazer roças, caçar, pescar, ir para as
aldeias distantes e fazer festas.

Além da falta do calendário unificado, há um problema
sério em relação ao funcionamento das políticas públicas, Melhorar a nossa comunicação para todos saberem as
que não atingem todas as aldeias da TIW, incentivando a atividades do calendário unificado e planejarem suas
centralização e desrespeitando os nossos modos de vida. atividades, reservando tempo para circular pela TIW,
Algumas famílias querem ficar perto da estrada para ter fazer roças, mudar de aldeias e participar de atividades
de vigilância.
acesso mais fácil à cidade.
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Principais causas que identificamos
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Problema que enfrentamos nas aldeias:
2. Em algumas regiões há um aumento de pragas na roça e, em alguns casos, estamos
usando veneno dos não-índios
Principais causas que identificamos
Algumas famílias estão fazendo roças em lugares que
não são adequados (por exemplo, em encosta de
montanha e lugares com saúva), pois os lugares bons
para fazer roça estão ficando muito longe das aldeias,
principalmente nas ocupações mais antigas.
Com a diminuição dos lugares bons para fazer roça, o
aumento da nossa população e do uso de motosserra,
estamos fazendo roças maiores e mais próximas umas
das outras.

Acordos
Incentivar todas as famílias a ter pelo menos duas roças –
uma nas regiões das aldeias centrais e outra nas regiões
mais distantes da estrada e próximas dos limites da TIW.
Fortalecer os nossos jeitos de circular pelo território,
incentivando as famílias a sempre mudar um pouco o
lugar de suas aldeias – mesmo nas regiões das aldeias
centrais – para sempre fazerem suas roças em koo’y
(lugares bons para fazer roça).

Pesquisar e divulgar receitas naturais para combater as
pragas, conscientizando as pessoas sobre o perigo do
As famílias buscam atendimento à saúde e educação
escolar que só acontecem nas regiões centrais e por isso, uso de agrotóxicos.
acabam fazendo suas roças somente nessas regiões,
Lutar para que as políticas públicas respeitem nossas
onde há uma ocupação muito antiga.
decisões, nossos jeitos de ocupar a terra e nosso
Outra causa para as famílias estarem mais concentradas
nessas regiões mais centrais é a proximidade da estrada
que nos leva às cidades. Algumas famílias, mesmo tendo
AIS e professor, não querem ir para os limites da TIW.
Algumas pessoas não conhecem receitas naturais
para combater as pragas e não sabem dos perigos dos
agrotóxicos.

calendário de atividades.

Problema que enfrentamos nas aldeias:
3. Estamos comendo menos frutas nativas e cada vez mais comida industrializada
Principais causas que identificamos

Acordos

Promover encontros de jovens para discutir os desafios
que enfrentam no seu cotidiano e pensar estratégias de
Outra causa para a diminuição no consumo das frutas é a fortalecimento dos nossos conhecimentos e práticas.
desvalorização de nossa própria alimentação e também Garantir, sempre que possível, que a alimentação dos
dos nossos conhecimentos e práticas sobre as frutíferas, cursos e atividades que aconteçam dentro da TIW seja
regionalizada.
porque há menos interesse dos jovens em aprendê-los.
Algumas famílias derrubam as árvores frutíferas, porque
não querem ou não sabem mais subir nas árvores.

O aumento da quantidade de Wajãpi assalariados, que
também gera muita desigualdade entre nós.
A nossa culinária está enfraquecida.

Fortalecer as trocas internas de produtos da roça e frutas
melhorando a qualidade da nossa alimentação.
Fortalecer as iniciativas familiares de plantação de
frutíferas e a troca de sementes entre as famílias, na TIW.
Continuar lutando pelo acesso a saúde e educação com
qualidade em todas as aldeias da TIW.
Fortalecer os nossos fundos de ocupação e vigilância
para melhorar a circulação interna e redistribuição do
dinheiro.

Algumas famílias que estão nas regiões mais centrais e que
têm acesso a salários preferem comprar esses alimentos, já
Promover encontros de mulheres para discutir e trocar
que não conseguem produzir sua alimentação com qualidade conhecimentos sobre a nossa culinária.
nessas regiões.
Divulgar mais informações sobre os problemas de saúde
Algumas famílias estão mandando os jovens estudar na causados pelos alimentos industrializados.
cidade, onde só tem comida industrializada e as crianças
Apoiar o trabalho dos agentes comunitários (agentes
começam a gostar desses alimentos.
socioambientais, agentes de saúde e saneamento,
A nossa educação escolar não está funcionando bem
professores, diretores das organizações) para discutir
na nossa terra e por isso os jovens se mudam para as
os problemas relacionados ao aumento de comida
aldeias centrais ou vão estudar na cidade onde acabam
industrializada nas aldeias, procurando soluções locais.
se acostumando com essa comida.
Promover conversas com todas as famílias sobre os
Não estamos conseguindo chegar a consensos de como impactos negativos e positivos das políticas públicas para
devem funcionar as políticas públicas na nossa terra.
consolidar consensos sobre como devem funcionar a saúde
e a educação escolar na TIW.
Garantir que as políticas públicas respeitem nossos
modos de vida e que a educação e a saúde funcionem
com qualidade em toda a TIW.
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Atualmente, passamos mais tempo nas aldeias centrais
onde acontecem os cursos, trabalhos relativos às
associações, onde temos acesso aos postos de saúde,
educação escolar e estrada e onde, geralmente,
comemos comida industrializada.
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Victor Moriyama
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Caçadas e pescarias

Assim como acontece com nossas roças, as caças são outra fonte
muito importante de alimento para nós. Nós não costumamos criar
animais para consumo, como os não-índios: nós somos caçadores.
Temos muitos conhecimentos sobre os animais, seus modos de viver e
sobre os seus donos. Assim, conhecemos e respeitamos suas regras de
vida, e não caçamos de qualquer jeito, qualquer animal, ou em qualquer
momento das nossas vidas. Nós fazemos vários tipos de resguardos, em
momentos específicos, como quando temos filhos recém-nascidos; nos
pintamos com urucum e fazemos nossas pinturas corporais kusiwarã
para nos mantermos protegidos dos donos das caças.
Pelos nossos conhecimentos, sabemos que os donos ficam bravos
se matamos uma caça quando deveríamos estar de resguardo, como,
por exemplo, quando temos algum parente doente. Sabemos também
que eles ficam muito bravos se não respeitarmos suas criações e os
ambientes de que elas precisam para viver.
Além disso, sabemos que quando ficamos morando muito tempo
no mesmo lugar as caças ficam ariscas. Sentem nossos cheiros,

conhecem nossas vozes e ouvem o barulho que fazemos quando
andamos pela floresta – por isso, fogem daquela região. Dessa forma,
além de fazermos resguardos, cuidarmos do nosso corpo e seguirmos
as regras para tratamento dos animais que matamos, nós também
mudamos nossas aldeias de lugar. Nós nos mudamos para outras
aldeias para deixar as caças se reproduzirem bem nas regiões que
ocupamos durante certo tempo, e só voltamos para lá muito tempo
depois. Foi assim, agindo de acordo com nossos conhecimentos e nossa
organização social, que sempre tivemos caças para comer.

Debatemos muito, e percebemos que isso está acontecendo
porque muitas famílias pararam de mudar suas aldeias. Antigamente,
depois de um tempo morando no mesmo lugar, a família se mudava
para longe, onde os ambientes das caças estavam bem de saúde e tinha
pouca gente circulando. Assim, nessas aldeias novas, distantes, sempre
teve muita caça, como é até hoje nas aldeias distantes da estrada e nas
aldeias próximas dos limites da TIW.
Todos concordaram com essa conclusão. Mas então perguntamos
por que, em algumas regiões, as famílias pararam de se mudar. E as
respostas foram as mesmas que apareceram nas discussões sobre as
roças: todas elas são causas sociais, que têm a ver com as políticas
públicas e com a maneira como estamos nos relacionando com elas.
Também fizemos o mesmo tipo de discussão a respeito dos
peixes. Nós moramos numa região cheia de montanhas e preferimos
morar próximo às cabeceiras dos rios. Na nossa terra não tem muitos
rios grandes onde costumamos fazer nossas roças e aldeias. Vivemos
perto de rios menores, com muitas cachoeiras, e de igarapés, onde
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Mas, em algumas aldeias, debatendo os problemas que
enfrentamos hoje em dia, as famílias dizem que estão comendo menos
caças. No começo dos debates a respeito do Plano de Gestão, elas
diziam que era porque as caças ficavam ariscas e fugiam do barulho de
nossas espingardas. Em alguns lugares, as pessoas disseram que era por
causa dos não-índios, que caçaram muito no passado e até hoje caçam
muito em volta da nossa terra, fazendo devastações que ameaçam os
ambientes das caças. Mas nós percebemos que essa não era a causa
principal, e perguntamos por que atualmente nós temos que andar mais
para achar as caças – e estamos achando.
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tem peixes menores, como aracu, pacu, piau etc. Nesses rios e
igarapés também tem menos peixes do que nos rios maiores. Assim,
nós sempre soubemos que não é bom ficar pescando sempre no
mesmo lugar. Antigamente, nossos bisavós e avós andavam muito
mais, mudavam sempre suas aldeias, e as famílias moravam mais
espalhadas. A população na região era menor e o nosso território era
maior. Então, eles sempre falam que antigamente comiam mais peixes
do que hoje em dia.
Nós debatemos muito sobre os peixes, perguntando quais
são os problemas que existem hoje em relação a isso. Muitos
disseram que está mais difícil de conseguir pegar os peixes, e nós
questionamos: por quê? Conversando muito, e estudando esse
assunto, a gente percebeu que é porque nossas famílias estão
aumentando, mas principalmente porque estamos morando
mais tempo nos mesmos lugares, e, assim, pescamos sempre no
mesmo rio ou igarapé. Também descobrimos que os jovens têm
cada vez menos tempo para pescar e caçar: eles têm cada vez
mais cursos e atividades, e alguns estão perdendo o interesse em
andar para longe das aldeias centrais, conhecer os caminhos e
os lugares bons de pescar. Assim como para as roças e as caças,
percebemos que os problemas relacionados aos peixes têm causas
sociais mais profundas, como o assalariamento, a desigualdade e a
sedentarização, que, por sua vez, estão ligadas a políticas públicas e
ao uso do dinheiro.
Entendendo as raízes dos problemas, nós decidimos que para
cuidar da nossa alimentação, vamos continuar mudando nossas
aldeias de lugar e descentralizando a ocupação da nossa terra.
Mas também queremos continuar ocupando a região próxima à
estrada, e por isso pensamos que talvez fosse bom aprendermos a
criar alguns animais ou peixes, para não dependermos da compra
de alimentos de fora quando não conseguimos caçar nessa região.
Nós já fizemos algumas experiências de criação, que não deram
muito certo, e durante as discussões para elaboração do Plano
procuramos entender por quê. Identificamos muitos problemas e
dificuldades, como, por exemplo: nós dependemos muito dos nãoíndios para aprender a cuidar da criação do jeito certo; esse tipo de

criação, muitas vezes, vai contra nossos conhecimentos sobre os
donos, os animais e suas relações; esse tipo de trabalho ocupa muito
tempo e exige que a gente fique sempre perto do local da criação,
prejudicando outras atividades do nosso dia a dia; as experiências de
criação dependem de recursos de fora, de projetos, de assistência
técnica etc. Por isso, pensamos: o que vai garantir a sustentabilidade
da nossa terra, hoje e no futuro? Fazer projetos para aprender a
criar os animais e peixes de jeitos que não dominamos, ficando
dependentes de técnicas e materiais de fora para colocar isso na
prática? Ou fortalecer nossos saberes e os jeitos como vivemos e
lidamos com os ambientes, com as caças, com os peixes, sendo
que esses conhecimentos que todos nós temos sempre garantiram
fartura de alimentação para nossas famílias?

No passado, na época da demarcação da TIW, os chefes discutiram
sobre o desfio de não acabar com a caça dentro de uma terra limitada,
e decidiram que seria muito importante conservar essas áreas de ka’a
wasu para o futuro. Nesse Plano, nós decidimos continuar fortalecendo
essa decisão: nesses lugares, vamos nos planejar para não morar, só
passar ou fazer caminhos, pegar os frutos sem derrubar as árvores.
Decidimos, também, reservar algumas outras áreas menores, em
algumas regiões da nossa terra, parando de caçar ali por algum tempo
para facilitar a reprodução e aumento da população de caça.
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Decidimos que nossa grande prioridade é fortalecer nossos
conhecimentos, nossa organização social, nossos jeitos de nos
relacionar com os ambientes, com os peixes, as caças e seus donos.
Por isso, queremos manter a nossa mobilidade territorial e continuar
mantendo nossa prática de reservar alguns ambientes sem ocupação
para a reprodução das caças. Existem alguns tipos de ambientes em que
não costumamos fazer roças nem aldeias. Esses ambientes têm muitas
montanhas altas, não têm igarapés, não têm nenhuma palha, como a
palha preta e o ubim. Nesses ambientes tem ka’a wasu: floresta grande,
alta, com árvores antigas É nesses ambientes que os donos das caças
ficam cuidando das suas criações. Lá seria muito difícil fazer aldeias
para morar. Às vezes, fazemos caminhos que passam por ali, e quando
andamos pelos caminhos, nós caçamos. Mas não costumamos morar
nesses lugares.
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Mas para enfrentar as mudanças que estão acontecendo na nossa vida e no
entorno da nossa terra, achamos importante continuar experimentando algumas
alternativas de criação de animais e peixes, buscando sempre opções mais
sustentáveis, menos dependentes de recursos de fora e que não entrem em conflito
com nossos jeitos de viver.
Sistematizamos os problemas e acordos relacionados às caçadas e pescarias, suas
causas e os acordos que fizemos para resolvê-los nas tabelas a seguir:
Problema que enfrentamos nas aldeias
1. Diminuição da quantidade e variedade de caças em algumas regiões
Principais causas que identificamos
Estamos caçando em alguns ambientes reservados para
a reprodução das caças.
Crescimento da população no entorno da TIW,
aumentando a pressão sobre as caças na região e as
invasões de caçadores na nossa terra.
Com o aumento da nossa população, estamos fazendo
aldeias maiores e morando mais tempo nos mesmos
lugares, pressionando as caças nessas regiões.

Acordos
Respeitar as áreas destinadas à reprodução da caça.
Continuar mudando as aldeias de lugar.
Fortalecer nossas articulações políticas com os nossos
vizinhos do Assentamento da Perimetral Norte e com
os gestores das áreas protegidas que nos cercam para
tentar controlar a caça no entorno da TIW.
Não autorizar os não-índios a caçar e pescar na nossa
terra.

As políticas públicas só funcionam em algumas aldeias da
Fortalecer a ocupação dos limites da nossa terra e fazer
TIW, incentivando a centralização, fazendo com que as
constantemente expedições de vigilância para impedir
caças diminuam nessas regiões.
invasões de caçadores e pescadores na TIW.
Não estamos conseguindo consensos sobre como devem
funcionar os serviços públicos voltados para nós e, assim, Continuar fortalecendo nossos conhecimentos e jeitos de
viver, fazendo aldeias menores e mais dispersas.
temos menos força para lutar contra políticas públicas
que desrespeitam nossa necessidade de mobilidade e
Lutar para que as políticas públicas respeitem nossos
contribuem para a nossa concentração territorial.
conhecimentos, nossos jeitos de viver e nossos direitos,
Alguns Wajãpi compram carne de caça dos não indígenas, garantindo que a educação escolar e o atendimento à
incentivando as invasões dos caçadores na nossa terra e saúde diferenciados sejam acessíveis tanto nas aldeias
distantes, nos limites da TIW, quanto nas aldeias mais
no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque.
antigas e mais próximas à estrada.
Nossa terra está demarcada e não podemos mais caçar
Realizar novos experimentos de criação de animais e
em algumas regiões que eram caminhos de caça de
peixes para a nossa alimentação
nossos avós.

Problema que enfrentamos nas aldeias
2. Diminuição da quantidade de peixes pescados

Temos cada vez menos tempo para pescar.
Os lugares com fartura de peixes ficam cada vez mais
longe das aldeias centrais.

Acordos
Fortalecer a ocupação dos limites da nossa terra e
das aldeias mais distantes da estrada, apoiando as
famílias que têm duas ou mais aldeias com os Fundos de
Ocupação e Vigilância da TIW.

Temos cada vez mais trabalhos, cursos, oficinas, reuniões
Sempre fazer reuniões com os órgãos de governo e com
e assuntos para resolver na cidade.
o Ministério Público Federal para garantir que as políticas
Estamos usando mais a malhadeira na época de
públicas respeitem nossa necessidade de mobilidade
reprodução dos peixes.
territorial.
Temos dificuldade em organizar o trabalho dos agentes Fortalecer os trabalhos dos agentes comunitários wajãpi,
comunitários wajãpi, e não estamos conseguindo fazer o garantindo que eles possam acompanhar as famílias em
controle social para que todas as aldeias tenham acesso a suas mudanças e viagens para aldeias mais distantes.
saúde, educação e outros serviços públicos.
Consolidar fóruns locais e regionais para
As famílias querem ficar nas regiões centrais onde têm
acompanhamento do trabalho dos agentes comunitários
atendimento a saúde e educação escolar.
wajãpi e planejamento de suas atividades nas aldeias
novas e distantes da estrada.
Algumas famílias têm dificuldade de entender os
impactos negativos de morar muito tempo no
Consolidar o calendário de atividades unificado para
mesmo lugar.
fortalecer o nosso ritmo de vida, cobrando do governo e
Aumento da ocupação no entorno da TIW, nas
bacias de rios compartilhadas com os moradores da
Perimetral Norte.
Invasões de pescadores na TIW.

dos parceiros que cumpram esse calendário.
Garantir espaço no calendário para que os agentes
comunitários wajãpi trabalhem nas aldeias mais
distantes.
Não autorizar os não-índios a caçar e pescar na nossa
terra.
Fazer constantemente expedições de vigilância para
impedir invasões de caçadores e pescadores na TIW.
Fazer reuniões internas e externas (com nossos vizinhos)
para consolidar acordos sobre regras sustentáveis de
pescaria nos rios da TIW e do entorno.
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Principais causas que identificamos
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Materiais para fazer casas e
utensílios
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Nós usamos muitas palhas e fibras na nossa vida cotidiana. Para
cobrir nossas casas, gostamos muito de usar ubim, mas atualmente
estamos usando também outras palhas, como warakuri e karanã.
Usamos arumã e outros vegetais para fazer nossos artefatos,
como cestos, abanos, peneiras e tipitis. Muitas coisas na nossa vida
dependem desses vegetais.
Nós debatemos muito sobre isso nas aldeias, com cada uma das
famílias. No começo, muitas famílias, nas regiões mais centrais e de
ocupação mais antiga, disseram que esses recursos estavam acabando
na proximidade dessas aldeias. Nós perguntamos por que isso estava
acontecendo. Em muitas aldeias as pessoas disseram que antes não
era muito difícil conseguir palhas em lugares próximos, e que foi por
isso que os primeiros moradores se mudaram para lá. Muitas famílias
acabaram ficando nessas aldeias bastante tempo, usando esses
recursos, até começar a faltar. Perguntamos por que essas famílias não
se mudavam para um lugar com mais recursos, e recebemos a mesma

resposta dada para outras questões: está difícil sair das aldeias centrais
e antigas, porque algumas famílias não querem ficar longe dos serviços
de saúde, das escolas e da estrada, de onde têm acesso mais fácil à
cidade.
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Nós sabemos que as fibras e palhas dependem muito da força da
floresta: se a gente afetar muito um ambiente onde elas gostam de
crescer, não vão se desenvolver bem. Além disso, também sabemos
que se a gente tirar muito o folíolo do ubim, por exemplo, não vai dar
tempo dele se regenerar bem. Isso acontece quando moramos muito
tempo no mesmo lugar e quando muitas famílias retiram palhas do
mesmo lugar. Por isso nós decidimos que o melhor jeito de evitar a
falta das palhas é continuar vivendo segundo nossos conhecimentos,
circulando pela terra, fazendo aldeias novas, visitando aldeias
antigas. E para isso a gente tem que se organizar bem, para conseguir
melhorar as políticas públicas, para atenderem as aldeias distantes e
não obrigarem as famílias a se concentrar nas aldeias antigas. Também
resolvemos buscar alternativas para o plantio e manejo de palhas,
onde esses recursos estão escassos.
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Problema que enfrentamos nas aldeias
1. Em algumas regiões, as palhas e materiais para construção de casas e artefatos estão
muito distantes das aldeias
Principais causas que identificamos
Temos um jeito certo de tirar os brotos do folíolo, e
algumas pessoas não estão fazendo assim, matando as
palmeiras quando tiram os brotos.
Alguns pais não estão passando seus conhecimentos
para os seus filhos e, assim, os jovens não aprendem a
usar corretamente as palhas e outros recursos.
Algumas pessoas ainda não acreditam que os recursos
da nossa terra podem acabar se não usarmos de modo
controlado, ou não se preocupam com isso.
Como os lugares bons para fazer roças estão acabando
em algumas regiões, estamos começando a fazer roças
em lugares onde tem palha, derrubando as palmeiras
para plantar.

Acordos
Valorizar e fortalecer nossos jeitos de manejar as
palmeiras, com a ajuda dos agentes socioambientais.
Buscar alternativas para o manejo e plantio de
palhas com o apoio dos pesquisadores e agentes
socioambientais wajãpi, para ajudar as famílias que
moram em regiões onde esse recurso é escasso.
Evitar fazer roças em lugares onde tem palhas,
especialmente nas regiões de ocupação mais antiga.
Buscar alternativas sustentáveis para cobrir casas
nas regiões que têm pouco ubim e palha preta, como
aprender a usar outras palhas e cavacos.
Fortalecer a ocupação descentralizada e dispersa da TIW.

Estamos fazendo aldeias muito próximas umas das
outras e, por isso, várias famílias tiram palhas dos
mesmos lugares.

Dialogar com os órgãos do governo, para fazê-los
respeitar nosso modo de vida e nossa mobilidade,
promovendo saúde e educação de qualidade em todas as
aldeias.

Algumas famílias continuam morando sempre nos
mesmos lugares, mesmo depois que a palha e outros
recursos acabam, pois querem ficar perto dos postos de
saúde, das escolas e da estrada.

Buscar apoio dos órgãos do governo para o trabalho dos
agentes comunitários wajãpi junto a suas comunidades,
tanto nas aldeias centrais como nas aldeias distantes da
estrada e nos limites da TIW.

Os órgãos de governo não entendem nossos jeitos de
viver e não respeitam nossas necessidades, prestando
atendimento só nas aldeias centrais e convencendo os
agentes comunitários wajãpi a permanecer nesses postos.
Nós não conseguimos chegar a consensos sobre o modo
como devem funcionar os serviços de saúde e educação
nas nossas aldeias, nem sobre como os agentes
comunitários wajãpi devem trabalhar.

Durante a construção do Plano de Gestão, nós verificamos que
várias aldeias ainda enfrentam problemas de acúmulo de lixo. Isso
acontece porque estamos comprando e trazendo para as aldeias
cada vez mais produtos industrializados, com suas embalagens.
Nós relembramos que já fizemos muitas discussões e oficinas sobre
a questão do lixo nas aldeias. Em alguns lugares as famílias estão
cuidando bem do seu lixo inorgânico, queimando os materiais que
podem ser queimados e enviando para fora da TIW os que não
podem. Mas algumas famílias ainda não estão se preocupando com
isso. A Prefeitura de Pedra Branca do Amapari começou a mandar um
caminhão de lixo fazer a coleta na beira da estrada, mas esse serviço
não é constante e não atende a necessidade de todas as aldeias. Muitas
pessoas estão deixando qualquer tipo de lixo nos locais de coleta do
caminhão, e esse lixo às vezes passa muito tempo acumulado, podendo
provocar doenças e prejudicar o ambiente. Nas aldeias distantes da
estrada, quando o lixo se acumula, fica difícil levá-lo até a estrada para
ser coletado pela prefeitura. Atualmente, o maior problema de lixo são
as fraldas descartáveis que estão sendo cada vez mais utilizadas pelas
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Lixo
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famílias dos assalariados. Não existe um jeito bom de descartar essas
fraldas, que acabam sendo deixadas junto com o lixo inorgânico.
Hoje em dia, o lixo é um problema para nós, porque estamos
usando cada vez mais coisas produzidas pelos não-índios. As coisas
que nós mesmos produzimos viram lixo orgânico, e sabemos como
cuidar desse tipo de lixo. Nós temos lugares certos para jogar cada
tipo de coisa, como cascas de mandioca, restos de comida, ossos,
pelos e penas dos animais, cestos velhos, peneiras e outros utensílios
que não prestam mais. Não tem problema jogar esse lixo nos lugares
escolhidos por cada família, no entorno das nossas aldeias, porque ele
se decompõe logo, apodrece e se desmancha na terra ou na água.
Mas coisas produzidas nas indústrias são feitas de materiais que
não apodrecem e demoram muito tempo para se decompor, como
plástico, lata, alumínio e isopor. Se jogamos esses materiais no mato
ou nos rios, eles não se desmancham. Com o tempo, eles vão se
acumulando e podem atrapalhar a renovação dos ambientes. Além
disso, aprendemos que alguns lixos inorgânicos são tóxicos, fazem
mal para a saúde e contaminam a terra e a água. Não queremos
que o lixo estrague nossa terra, nossos rios e nossa saúde, por isso,
discutimos muito entre nós e chegamos a um acordo sobre o jeito
certo de cuidar desse lixo nas nossas aldeias.
Decidimos diminuir a quantidade de lixo inorgânico, trazendo
menos coisas desnecessárias de fora e deixando as embalagens
dos produtos industrializados nos lugares onde os compramos. Nas
aldeias em que estamos queimando uma parte do lixo e separando o
lixo que não podemos queimar, decidimos fazer tapiris ou usar casas
abandonadas para guardar esse lixo, até o momento de transportálo para os pontos de coleta municipal. Também resolvemos fazer um
jirau coberto em cada ponto da estrada onde deixamos o lixo para
o caminhão recolher. Decidimos que cada família deve cuidar de
todo o seu lixo e é responsável pelo transporte do lixo que não pode
ser queimado até os pontos de coleta. Os professores e agentes
de saúde são responsáveis pelo lixo da escola e do atendimento.
Os chefes, os professores, os agentes de saúde, os agentes de
saneamento e os agentes socioambientais devem orientar suas
comunidades sobre as maneiras de cuidar do lixo.

Tipos de lixo

Exemplos

Lixo orgânico

Cascas de mandioca
Coisas que devem ser jogadas no mato perto
das aldeias

Pelos e penas de animais
Ossos e espinhas
Cestos e peneiras velhos
Roupas de algodão velhas

Coisas que devem ser queimadas perto das aldeias

Objetos de madeira
Papéis

Coisas que devem ser queimadas perto das aldeias

Plásticos
Latas

Coisas que devem ser levadas para a cidade pelo
caminhão da prefeitura

Vidros
Isopor
Objetos de borracha
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Lixo inorgânico

Objetos de metal

Pilhas
Coisas que devem ser levadas para a cidade em
outros carros

Baterias
Pneus
Embalagens de veneno

Lixo de atendimento à saúde

Máquinas e equipamentos eletrônicos

Coisas que devem ser queimadas perto das aldeias

Coisas que devem ser levadas para a cidade nos
carros dos serviços de saúde

Embalagens de papel ou plástico
Material de curativo usado

Agulhas
Frascos de vidro
Lâminas

Olavo Reis
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Como já explicamos, nossa saúde é relacionada à saúde dos
ambientes onde vivemos e tudo isso depende muito de como a gente
ocupa nossa terra. Se nossos jeitos de viver são afetados, começamos
a nos relacionar com os donos da floresta, das caças e dos peixes de
jeitos que não são tão bons nem para eles, nem para nós. Se nossos
jeitos de casar, de fazer as aldeias e roças, de nos organizarmos para
caçar e pescar são afetados porque alguma coisa nos impede de colocar
nossos conhecimentos em prática, começam a acontecer problemas
nos ambientes, com as caças e os peixes.
É por isso que esse nosso Plano de Gestão é socioambiental:
nós sabemos que a melhor maneira de garantir a nossa saúde e
nosso bem viver é fortalecer nossos conhecimentos e jeitos de nos
relacionar com os ambientes – especialmente a nossa mobilidade
territorial. Os problemas como pragas nas roças e escassez de caça
são causados por dificuldades de organização entre nós: dificuldades
para fazer mudanças de aldeias, dificuldades para apoiar o trabalho
dos professores e agentes indígenas de saúde nas aldeias distantes

das aldeias centrais, dificuldades para fazer os jovens se interessarem
pelos saberes dos mais velhos e muitas outras dificuldades que estão
levando algumas pessoas e famílias a abandonar práticas que são muito
importantes para o nosso modo de vida e para a gestão da nossa terra.
Isso nós descobrimos com o tempo, através de muitos debates nas
nossas aldeias, onde tentamos levantar todos os motivos que estão
segurando as famílias nas aldeias antigas.

Para fortalecer o -jisyrysyrya – a nossa mobilidade territorial
–, durante a elaboração do Plano conversamos muito nas aldeias e
incentivamos os chefes a organizar suas comunidades para conseguirem
se mudar para lugares onde podem ter melhor qualidade de vida. Essa
mudança envolve a escolha de um local, a abertura de novas roças
e caminhos, a construção de casas, a aquisição de equipamentos de
radiocomunicação e transporte, e a definição dos professores e agentes
de saúde wajãpi que vão acompanhar cada comunidade, garantindo o
acesso de todas as aldeias à educação escolar e aos serviços de saúde.
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Chegamos à conclusão que a raiz dos problemas está na
desvalorização dos nossos conhecimentos, das nossas práticas e
da nossa organização social – por isso decidimos fortalecê-los. Nós
estamos muito preocupados com as ameaças que percebemos
à vivência de nossos conhecimentos pelas novas gerações e
avaliamos que a educação escolar tem uma grande responsabilidade
nesse processo. A escola é importante para conseguirmos nos
fortalecer frente aos não-índios, mas, por outro lado, ela também
causa problemas para nós. Ela atrapalha a transmissão dos nossos
conhecimentos para as novas gerações, por vários motivos: porque os
conteúdos ensinados e valorizados na escola são conhecimentos dos
não-índios e não nossos; porque as atividades escolares ocupam boa
parte do tempo das crianças e jovens, tomando o lugar das atividades
familiares onde eles poderiam aprender com os mais velhos; e porque
as escolas só funcionam em poucas aldeias centrais, contribuindo para
a sedentarização das famílias em regiões onde há falta de recursos
importantes para vivermos bem. Por isso, decidimos continuar lutando
por uma escola realmente diferenciada, que valorize os nossos
conhecimentos e práticas e deixe tempo para os jovens acompanharem
as atividades de suas famílias fora das aldeias centrais.
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Sabemos que não é possível manter um posto de saúde e uma escola
com todos os níveis de ensino em cada uma das nossas aldeias, que são
muitas. Mas queremos ter mais postos de saúde e mais polos do Ensino
Fundamental II e do Ensino Médio do SOMEI (Sistema Modular de Ensino
Indígena) na nossa terra, distribuídos em todas as regiões. E vamos
continuar lutando pela formação e contratação de profissionais wajãpi de
saúde e educação, para que nossos agentes de saúde e professores do
Ensino Fundamental I possam trabalhar em todas as aldeias.
O fortalecimento das mudanças de aldeias tem a ver com as políticas
públicas, mas não depende só delas. Nós também percebemos que às
vezes alguns grupos ou famílias aceitam que o governo faça seu trabalho
de uma maneira inadequada, sem se adaptar às nossas necessidades
específicas, porque acreditam que essa é a única maneira possível de ter
acesso aos serviços do governo. Alguns Wajãpi acreditam que é melhor
nós nos adaptarmos ao jeito de trabalhar do governo do que ficarmos
sem nenhuma assistência. Eles estão vendo, por exemplo, que nossa
reivindicação de atendimento à saúde e educação escolar nas aldeias
mais distantes da estrada nunca é atendida, por isso acham melhor
permanecer junto aos postos de saúde e escolas que o governo mantém
nos polos centrais, parando de circular por outras regiões da TIW, sem
se preocupar com todos os problemas causados por essa centralização
da nossa população. Mas essa posição de alguns grupos e famílias
enfraquece a nossa luta coletiva pela melhoria das políticas públicas e
prejudica a gestão ambiental da nossa terra, e por isso decidimos que
precisamos continuar trabalhando para conscientizar todas as famílias
sobre o direito dos povos indígenas a políticas diferenciadas e sobre
a importância da nossa mobilidade territorial para a sustentabilidade
ambiental da TIW.
Outro problema que discutimos bastante foi a nossa dependência
crescente em relação ao dinheiro. Hoje em dia nós temos vários jeitos
de ter acesso ao dinheiro: aposentadorias dos mais velhos, benefícios
sociais como a bolsa-família, salários dos professores, agentes de
saúde e saneamento, pilotos fluviais, merendeiras etc. Precisamos do
dinheiro para comprar algumas coisas que não conseguimos produzir,
como espingardas, cartuchos, facas, ferramentas, equipamentos
como motores e lanternas. Mas não dependemos do dinheiro para

tudo: temos nossas roças e estamos cuidando da terra para usar seus
recursos para vivermos bem. Se não existisse dinheiro, nós estaríamos
vivendo bem também. Como temos acesso aos salários, aposentadorias
e benefícios sociais, gostamos muito de usar o dinheiro para passear na
cidade e comprar as coisas que facilitam a nossa vida ou nos divertem.
Atualmente o dinheiro é importante para todos os Wajãpi, mas
nem todos recebem salários e benefícios. Algumas pessoas conseguem
ganhar dinheiro através da produção e venda de artesanato, com apoio
da Associação Wajãpi Terra, Ambiente e Cultura, que mantém um fundo
específico para isso. Mas essa produção e venda não é muito grande,
e a demanda das famílias por dinheiro está aumentando. Durante a
elaboração do nosso Plano de Gestão, levantamos a necessidade de
começarmos a desenvolver outras alternativas sustentáveis de produção
para comercialização, porque sabemos que nunca vamos ter contratos
e salários para todos os Wajãpi, mesmo que todos se formem em cursos
profissionalizantes.
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Achamos que o dinheiro pode trazer coisas boas para as pessoas
e para as comunidades, mas percebemos que nosso dinheiro não está
sendo bem utilizado e que está trazendo alguns problemas. Como nem
todos têm acesso a salários, começamos a ter desigualdade entre as
famílias wajãpi e percebemos que isso causa conflitos internos. Além
disso, por causa da necessidade de receber e gastar o dinheiro, as
comunidades estão ficando mais tempo paradas no mesmo lugar, perto
da estrada e das aldeias centrais, de onde é fácil pegar um carro para
ir para a cidade. E como esses lugares têm pouca caça, pouco peixe e
pouca terra boa para plantar, as famílias acabam usando seu dinheiro
para comprar comida fora da TIW, para continuar morando ali. Estamos
preocupados com essa dependência crescente das famílias em relação
ao dinheiro e aos produtos industrializados. Percebemos, também,
que as famílias gastam boa parte do seu dinheiro com o transporte
para ir para a cidade, e às vezes ficam sem recursos para comprar as
coisas que precisam quando chegam lá. Isso levou muitas famílias a se
endividarem, entregarem seus cartões bancários aos credores como
garantia e perderem completamente o controle sobre o seu orçamento
familiar. Com isso, estamos deixando de fazer muitas coisas boas que
poderíamos fazer com o dinheiro que recebemos.
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Discutindo e analisando todos esses problemas, chegamos à
conclusão que precisamos nos organizar melhor para usar nosso
dinheiro para trazer coisas boas para dentro da nossa terra e para evitar
o aumento da desigualdade entre nós. Nós queremos ter motores,
computadores, placas solares e outros equipamentos modernos –
e podemos comprar e manter essas coisas com nosso dinheiro, se
conseguirmos nos organizar melhor. Desde a demarcação da nossa
terra, nossos avós organizaram fundos coletivos para a vigilância da
TIW, formados com contribuições das pessoas que recebiam algum
dinheiro de aposentadoria ou salário. Cada um deveria dar um pouco
do seu dinheiro para os fundos, e com as contribuições de todos seria
possível comprar terçados, lonas, botas e outros materiais necessários
para fazer as expedições de limpeza das picadas da demarcação. Os
fundos eram regionais, ou seja, as contribuições vinham das pessoas
que se juntavam para cuidar das picadas da mesma região.
Durante as discussões sobre o Plano de Gestão, fizemos acordos
para manter e fortalecer esses “Fundos de Vigilância”. Mas, além disso,
decidimos criar também outros fundos, que chamamos de “Fundos de
Ocupação”, para dar apoio às famílias que querem morar em algumas
áreas dos limites que são de acesso muito difícil, como no extremo
norte e no extremo sul da TIW. Sabemos que a ocupação permanente é
a melhor maneira de fazer vigilância e por isso avaliamos que, morando
nos limites, essas famílias estão prestando um serviço para todos os
Wajãpi. Mas sabemos também que essas famílias que moram nos limites
têm menos acesso aos serviços de saúde e educação, aos empregos,
aos salários e aos produtos industrializados. Por isso, decidimos
continuar lutando para que o atendimento do governo chegue a
todas as regiões da TIW e também decidimos direcionar uma parte do
dinheiro que recebemos para a compra e manutenção de rádios, placas
solares, motores, voadeiras e outros equipamentos importantes para as
aldeias dos limites.
Acordamos que cada região deve organizar seus fundos de
vigilância e de ocupação da maneira que preferir. Nós nos organizamos
por famílias e grupos locais, e as famílias que moram em regiões
centrais têm parentes nas aldeias dos limites. Assim, decidimos que os
assalariados que moram nas regiões mais centrais vão criar e manter

esses fundos para apoiar suas famílias que estão nos limites. Vamos fazer reuniões
locais e regionais para fortalecer e monitorar esses fundos e tomar as decisões
coletivas sobre o uso do dinheiro.
Problema que enfrentamos nas aldeias
1. Alguns jovens não estão interessados em aprender nossos conhecimentos e as práticas
que garantem nossos modos de vida

Avós e sogros não estão mais chamando os
netos e genros para trabalhar junto com eles,
e assim os jovens não aprendem os nossos
conhecimentos e nem os nossos jeitos de nos
relacionar com as pessoas.
Alguns mais velhos não se interessam mais em
contar o que sabem e ensinar os jovens, não
fazem mais as festas e não cantam para os jovens
aprenderem. Alguns pais só se preocupam com o
aprendizado escolar dos seus filhos.
Em geral, os jovens assalariados não se
preocupam mais em fazer os trabalhos que os
avós, pais e sogros pedem, como caçar, pescar,
fazer casas e roças.
Nosso ritmo de vida tem mudado, por causa
do acesso crescente ao dinheiro e à cidade, da
escolarização crescente e da intensificação das
nossas relações com os não-índios. Tudo isso faz
com que alguns jovens não tenham vontade de
conversar e aprender com os mais velhos.
Nossa educação escolar não está funcionando bem
de forma diferenciada, específica e intercultural,
desvalorizando os nossos conhecimentos e práticas.

Acordos
Pais e avós sempre vão conversar com seus filhos
e netos para aconselhar a respeitar os mais velhos
segundo nossos jeitos, trabalhando para os sogros e
para os avós.
Promover encontros de jovens para debater as relações
entre as gerações e transmissão de conhecimentos,
ajudando-os a se organizar para participar de atividades
boas para todos.
Promover encontros entre os jovens e os velhos para
que possam discutir esses assuntos.
Fortalecer nossa educação escolar diferenciada, para
estimular os jovens a se interessar pelos nossos jeitos de
saber e perceber sua importância na vida dos Wajãpi.
Discutir melhor o projeto político-pedagógico das nossas
escolas e fortalecer nossos consensos para conseguir
reivindicar que a Secretaria Estadual de Educação
respeite isso.
Fazer ações para capacitar a Secretaria Estadual de
Educação para lidar com nossa educação escolar de um
jeito que respeite nossos conhecimentos e modos de
vida, e as leis que tratam dos nossos direitos à educação
diferenciada.
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Problema que enfrentamos nas aldeias
2. Alguns Wajãpi não estão se envolvendo nas atividades relacionadas à gestão
socioambiental da nossa terra, como reuniões, assembleias, mudanças de aldeias,
expedições de vigilância dos limites e contribuições para os fundos de vigilância e
ocupação da TIW.
Principais causas que identificamos

Acordos

Algumas famílias estão ficando sempre nas regiões
centrais e nas aldeias mais antigas e não conseguem se
mudar ou participar das expedições de vigilância nos
limites da TIW.

Fortalecer o Conselho das Aldeias Wajãpi - Apina e
fazer mais atividades do Apina Volante nas aldeias
para mostrar a todos os resultados dos trabalhos
coletivos.

Alguns Wajãpi estão interessados em ser contratados e
conseguir salários e não se envolvem nos trabalhos que
promovem a gestão socioambiental porque priorizam
atividades relacionadas com os trabalhos assalariados.

Fortalecer mecanismos de redistribuição e circulação
interna do dinheiro na nossa terra, entre as próprias
famílias, por meio de contribuições para nossos
fundos coletivos e das trocas internas, envolvendo
produtos das nossas roças, por exemplo.

Estamos com dificuldade de consolidar nossos fundos
coletivos que visam o fortalecimento da dispersão pela
TIW porque muitas famílias não conseguem fazer uma
boa gestão do dinheiro que recebem e acabam ficando
endividadas.
Quando um pai de família viaja, ele leva sua família
junto. Assim, quando temos cursos, oficinas e outras
atividades que só acontecem nas regiões centrais
da TIW ou nas cidades, famílias inteiras acabam
permanecendo nas aldeias próximas à estrada,
deixando de circular entre as aldeias e de participar das
expedições de vigilância e dos trabalhos de limpeza de
picadas, por exemplo. A mesma coisa acontece quando
alguns jovens vão estudar na cidade, levando suas
famílias.
O acesso às aldeias centrais e próximas à estrada é
mais fácil e os órgãos de governo só levam os serviços
de saúde e educação para esses lugares; por causa
disso, algumas famílias criaram seus jovens nessas
regiões, sem circular tanto pelos caminhos, pelos
ambientes e sem ensinar nossos conhecimentos e
práticas.

Fazer capacitações nas aldeias, para as famílias
conseguirem usar bem o dinheiro, em coisas que são
importantes para nós, e conseguirem transformar os
recursos individuais em recursos coletivos.
Lutar para que os órgãos públicos respeitem nossos
direitos, levando educação e saúde para todas as
aldeias, incluindo as aldeias distantes da estrada e
próximas dos limites.
Lutar para que a educação escolar diferenciada
funcione bem na nossa terra.
Fazer reuniões locais, regionais e inter-regionais para
debater esses assuntos e promover a conscientização
das famílias, para termos consensos em relação à
necessidade das políticas públicas se adequarem aos
nossos modos de vida.
Promover discussões sobre o que é educação escolar,
e o que é educação escolar diferenciada e sobre o
nosso Projeto Político-Pedagógico das Escolas Wajãpi
(PPPEW).

As políticas públicas só alcançam as regiões de mais
fácil acesso a partir das cidades, incentivando a
concentração e sedentarização da população nessas
regiões.
Alguns Wajãpi estão interessados em estudar na
cidade, ou enviar seus filhos para lá, para aprenderem
os jeitos dos não-índios; com isso, começam a
desvalorizar os nossos jeitos de viver e os nossos
conhecimentos.
Alguns jovens não ajudam mais seus sogros porque
estão se ocupando com outras coisas, como cursos,
reuniões e visitas à cidade.
Falta esforço dos chefes, pais de crianças em idade de
estudar, diretores das escolas, professores e agentes
de saúde wajãpi para cobrar dos órgãos públicos que
os serviços de educação e saúde sejam oferecidos em
todas as aldeias da TIW, com qualidade e de maneira
diferenciada.
Os objetivos e o funcionamento da educação escolar
não estão claros para alguns Wajãpi e, por isso, não
estamos conseguindo chegar a consensos sobre as
prioridades da educação escolar entre nós.

Acordos
Fortalecer nosso trabalho de valorização dos
conhecimentos e jeitos wajãpi, apoiando mais os
pesquisadores, agentes socioambientais, professores
e agentes de saúde, e fortalecer a formação dos
agentes comunitários veteranos, para eles fazerem o
acompanhamento dos mais novos.
Famílias, diretores das escolas wajãpi, professores,
AIS e chefes vão se organizar nas aldeias para
o acompanhamento aos agentes comunitários
acontecer com frequência e com qualidade, garantindo
o planejamento das famílias, para irem todos juntos às
aldeias distantes e dos limites.
Fazer reuniões locais e regionais para planejar o
calendário de atividades dos agentes comunitários e
famílias wajãpi.
Promover mais Encontros de Professores e
Pesquisadores Wajãpi.
Todas as famílias são responsáveis pela educação
das crianças e dos jovens, ensinando a respeitar
os mais velhos e obedecê-los, para fortalecer os
conhecimentos e jeitos wajãpi.
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Problema que enfrentamos nas aldeias
3. Algumas famílias não estão querendo mais viver em aldeias distantes da estrada ou de
difícil acesso
Principais causas que identificamos
Muitas famílias não têm tempo de viajar e permanecer
em aldeias distantes, por causa de cursos ou outras
atividades nas aldeias centrais ou porque costumam ir
para a cidade com frequência.
Alguns chefes de família não estão mais tão
interessados em percorrer os caminhos e ficar nas
aldeias distantes dos postos ou da estrada.

Acordos
Construir e fortalecer um calendário unificado, com
todas as atividades e agendas de que participamos,
reservando períodos para as famílias conseguirem
ir para as aldeias distantes da estrada e próximas
dos limites da TIW. Monitorar o cumprimento deste
calendário.

Incentivar as famílias a planejar melhor suas viagens e
atividades e a escolher melhor quem vai fazer cursos e
As políticas públicas não respeitam nossos modos de
vida e nossos direitos à educação e saúde diferenciadas formações, levando em conta nossa organização social.
em todas as aldeias. Os órgãos públicos têm dificuldade Professores wajãpi vão incluir o tema da mobilidade
entre aldeias (-jisyrysyrya) no currículo da Escola
de entender que nosso jeito de ocupar a terra e lidar
com os ambientes é descentralizado e que cada família Wajãpi. Também vão chamar os pais das crianças e
lideranças para planejar o calendário das atividades
circula entre várias aldeias.
escolares, buscando favorecer essa mobilidade.
Durante muito tempo as políticas dos órgãos do
governo eram assistencialistas e muitos Wajãpi
ainda têm dificuldade de entender os impactos
negativos disso.

Continuar lutando para garantir que atividades
escolares e de atendimento à saúde aconteçam com
qualidade em todas as aldeias, tanto nas centrais
quanto nas aldeias distantes da estrada e nos limites
da TIW.
Fortalecer nossas assembleias e reuniões com órgãos
de governo para explicar bem como são nossos jeitos
de viver e nossos conhecimentos sobre como ocupar
a nossa terra, além dos nossos direitos garantidos na
legislação.
Chefes e lideranças, com apoio das nossas
organizações, vão incentivar as famílias a ir para as
aldeias distantes da estrada e para os limites da TIW.
Vamos continuar lutando para que os serviços de
educação e saúde acompanhem essas famílias.

Temos dificuldades para nos organizar através de
reuniões gerais, encontros de chefes e reuniões
inter-regionais porque essas reuniões são uma
forma nova de resolver problemas, que não era
um jeito dos Wajãpi.
Nas reuniões, buscamos chegar a consensos sobre
os jeitos de resolver nossos problemas, mas esse
processo costuma ser muito demorado. Muitas
vezes acontecem conflitos e, para evitar isso,
algumas pessoas não participam das reuniões.
Assim, acabam impedindo a construção dos
consensos.
Nossos jeitos de ocupar a terra, fazer casamentos,
mutirões para roças, festas, caçadas e pescarias
são diferentes dos jeitos dos não-índios. Assim,
muitas famílias têm dificuldade para entender como
funcionam as políticas públicas e os impactos que
trazem, e é muito difícil organizar as comunidades
para influenciar as políticas públicas.

Acordos
Fortalecer nossas reuniões gerais, regionais e locais,
para todo mundo entender melhor as formas de
organização dos não-índios, o papel dos órgãos públicos
e os nossos direitos garantidos pelas leis.
Promover encontros de pesquisadores, professores
e outros agentes comunitários para discutir o
funcionamento das políticas públicas.
Promover reuniões locais, regionais e gerais para
relembrar a todos a necessidade de sempre dialogar
com os não-índios através das nossas organizações,
fortalecendo nosso Protocolo de Consulta e nosso
direito à consulta prévia, livre e informada.
Os professores, agentes de saúde, agentes
socioambientais e diretores das organizações vão ajudar
os chefes e pessoas mais velhas a entender bem os
impactos das propostas feitas pelos não-índios antes de
tomar decisões sobre elas.
Os diretores do Conselho das Aldeias Wajãpi vão
fazer reuniões constantes com os órgãos públicos
para explicar nossas decisões, fortalecendo a
representatividade do Conselho.
Divulgar internamente os acordos que fazemos nas
assembleias e em outras instâncias de decisão e os
documentos que escrevemos para consolidar essas
decisões.
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Ocupação do entorno da TIW

Durante as reuniões que fizemos para elaborar esse Plano,
muitas vezes as invasões da nossa terra por pessoas de fora,
para caçar, pescar e retirar outros recursos, como cipó titica,
foram apontadas como um problema e como uma das causas
da diminuição de recursos em algumas regiões da TIW. Também
foram citadas invasões do mesmo tipo e para extração de minérios
nas unidades de conservação vizinhas, como o Parque Nacional
Montanhas do Tumucumaque, a Floresta Estadual do Amapá e a
Reserva Extrativista Beija-Flor Brilho de Fogo. Como causas dessas
invasões, os participantes das reuniões levantaram o crescimento
da população nas margens da estrada Perimetral Norte, a crescente
degradação ambiental dessa região, a falta de alternativas
econômicas sustentáveis para os moradores da estrada e a falta de
fiscalização dos órgãos competentes.

Para nós, é muito claro que a degradação ambiental no
entorno tem impactos dentro da nossa terra.
Analisando esses problemas, chegamos à conclusão que
eles são provocados por políticas públicas que favorecem o
desmatamento e outras formas de exploração predatória, e
pela falta de políticas capazes de promover o desenvolvimento
sustentável da região. Sabemos, também, que temos direito
de ser ouvidos e consultados pelo governo sobre projetos e
programas de desenvolvimento que nos afetam, e avaliamos que
isso não está acontecendo como deveria.

Também decidimos fortalecer cada vez mais a nossa aliança
com moradores do Assentamento Perimetral Norte, lutando
junto com eles para que sua agricultura familiar seja sustentável,
trazendo retorno para suas famílias sem destruir a floresta. Para
isso, vamos continuar lutando para consolidar a proposta de
criação de uma faixa de gestão compartilhada entre a TIW e o
assentamento, que chamamos de “Faixa da Amizade”.
Outra proposta aprovada pelas comunidades para enfrentar
os problemas no entorno foi fortalecer a nossa parceria com os
órgãos responsáveis pela gestão das unidades de conservação
vizinhas (ICMBio, SEMA, IEF, Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Pedra Branca do Amapari) e com a Funai para a
realização constante de expedições de fiscalização e vigilância
junto aos limites da TIW.
Além de fortalecer a nossa articulação externa para participar
do processo de gestão das áreas vizinhas da nossa terra, nós
também decidimos reforçar os nossos acordos internos sobre as
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estratégias de vigilância nos limites da TIW. Desde o tempo da
demarcação, na década de 1990, os chefes de todos os iwanã kõ¸ os
grupos locais, se organizaram para garantir a manutenção periódica
da limpeza das picadas, a realização de expedições e a ocupação
das regiões junto aos limites. Segundo o acordo que fizeram, cada
grupo local é responsável por cuidar dos limites da sua região
(ver tabela a seguir). Desde aquela época, também, começamos a
organizar fundos regionais com contribuições dos assalariados e
aposentados para adquirir os materiais que precisamos para fazer
esses trabalhos de vigilância sem depender de projetos. Agora,
quando fizemos esse Plano de Gestão, decidimos dar continuidade
a essa forma de organização baseada nos grupos locais e fortalecer
os fundos de vigilância regionais, além de criar novos fundos
voltados especificamente à consolidação de aldeias junto aos
limites da TIW.
Outro acordo importante que fizemos foi continuar lutando
para que haja pistas de pouso reconhecidas e em bom estado nos
limites norte e sul da nossa terra, para possibilitar a manutenção
de postos de saúde nessas regiões e facilitar o apoio ao trabalho
dos professores, pois sabemos que o acesso à saúde e educação
é muito importante para consolidar a ocupação das aldeias nos
limites da TIW.

Como são
os limites?

Quais os grupos Quais são as
responsáveis
atividades?

Jaryta / Inipuku
(Okakai)

Picada

Jaryta / Inipuku

Rio Jaryta / caminhos Mariry wanã

Paakwarã /
Kumakary
Aruwa’ity /
Pairakae / Mãga
Pinoty / Pairakae
Jakareãkãgoka /
Pinoty
Jakareãkãgoka /
Yvyrareta
Yvyrakuru /
Mukuru
Mukuru / Jary /
Inipuku

Mariry wanã

De quanto em
quanto tempo

Limpeza

2 anos

Vigilância

Permanente

Vigilância

1 ano
2 anos

Clareira

Mariry wanã/
Kumakary wanã

Limpeza

Rio Ari

Aramirã wanã /
Kumakary wanã/

Limpeza
Permanente
Vigilância fluvial

Picada

Aramirã wanã

Picada

Wiririry wanã

Riozinho

Yvyrareta wanã

Picada

Yvyrareta wanã

Rio Inipuku

Mariry wanã,
Aramirã wanã,
Pypyiny wanã

Limpeza

2 anos

Vigilância

Permanente

Limpeza

2 anos

Limpeza
Permanente
Vigilância fluvial
Limpeza
2 anos
Vigilância
Permanente
Vigilância fluvial Permanente
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Nós sabemos que o Estado brasileiro tem o dever de promover e
desenvolver políticas públicas diferenciadas para os povos indígenas.
Essas políticas têm que respeitar as especificidades de cada povo
nas áreas de educação, cultura, saúde, meio ambiente, entre outras.
Isso é lei. Está na Constituição Federal e em outras legislações, como
por exemplo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei 9.394, de 1996), na “Lei Arouca”, que instituiu o subsistema de
atenção à saúde indígena (Lei nº 9.836, de 1999), na Convenção 169
da OIT, ratificada pelo Brasil em 2002, e na Política Nacional de Gestão
Ambiental e Territorial Indígena – PNGATI (promulgada pelo Decreto
Presidencial no 7.747 em 2012).
Muitas vezes as políticas que nos afetam são definidas e
executadas sem nossa participação e desrespeitando nossas
reivindicações e lutas. Às vezes, essas políticas não são específicas para
os povos indígenas e não recebem nenhuma adaptação para respeitar
a nossa diversidade – mas mesmo assim os órgãos do governo querem
aplicá-las para nossa população, dentro ou fora da nossa terra indígena.
Para piorar, a maioria dessas políticas é integracionista, ou seja, tem
o objetivo de nos igualar ou assimilar aos não-índios, desrespeitando
nosso direito de manter nossa organização social diferenciada. Isso
acontece, por exemplo, na área de educação escolar, onde o nosso
direito a uma educação diferenciada de qualidade, que valorize os
nossos modos de viver, de ocupar a terra e de aprender, vem sendo
constantemente desrespeitado pelo governo.
Se os órgãos governamentais nos ouvissem, consultassem e
atendessem nossas reivindicações, garantindo as condições para
vivermos segundo nossos modos de vida, as políticas públicas não
nos atrapalhariam e não teríamos tantos conflitos. Mas acontece que
os governos federal, estadual e municipal não nos consultam e não
respeitam nossas decisões quando propõem e aplicam as políticas
voltadas para nossas comunidades, nossa terra e seu entorno. Como
já explicamos, essas políticas estão causando boa parte dos problemas
socioambientais que diagnosticamos durante a elaboração do nosso
Plano de Gestão.

Para evitar tudo isso, as políticas devem ser adequadas às nossas
necessidades, que nós mesmos definimos. Nós queremos participar
do planejamento de todas as políticas que nos afetam, e sabemos que
temos esse direito. Nós já fizemos vários documentos para os órgãos
do governo explicando como queremos dialogar com eles, através das
nossas organizações representativas. Isso está bem explicado no nosso
Protocolo de Consulta e Consentimento Wajãpi, e queremos que os
representantes do governo que se relacionam com a gente conheçam e
usem esse documento. Também queremos fortalecer o nosso Conselho
Local de Saúde, ligado ao conselho Distrital de Saúde Indígena, e
continuar lutando pela criação de Conselhos Locais e Regionais de
Educação Escolar Indígena.

Como queremos que os órgãos governamentais contribuam

Irineu Ribeiro

69

Plano de Gestão Socioambiental | Terra Indígena Wajãpi

70

Juliana Rosalen

como estamos organizados para continuar vivendo bem na nossa terra

Nas áreas de educação e saúde

As políticas públicas deveriam garantir um bom atendimento à
saúde e uma boa educação escolar de forma diferenciada e específica
para nossas comunidades, mas acabaram trazendo vários problemas
para nós. Isso aconteceu e continua acontecendo por causa do tipo
de trabalho não diferenciado que é feito pelos técnicos do governo,
que desconhecem nossos jeitos de cuidar da saúde, de aprender e de
transmitir conhecimentos. Além disso, o atendimento à saúde e as
ações de educação estão concentrados em alguns poucos locais da
TIW, chamados de “polos centrais”, quando todas as nossas aldeias
deveriam ter acesso à saúde e à educação.
No nosso entendimento, as ações voltadas para a nossa saúde e
educação deveriam ser planejadas para acompanhar a nossa mobilidade
territorial (por exemplo, prevendo o trabalho dos técnicos de saúde
e professores nas regiões dos limites da TIW). Mas o que acontece
é o contrário: são as nossas famílias que estão parando de circular
pelo nosso território para morar próximo aos polos centrais, onde o
acesso é mais fácil para os não-índios que trabalham nos órgãos de
saúde e educação... Isso tem muitos impactos negativos. Morando

muito tempo no mesmo lugar, as famílias passaram a enfrentar muitos
problemas, como o aumento do lixo acumulado nas aldeias, as pragas
e o enfraquecimento das plantas nas roças, a diminuição da caça e dos
peixes, a dificuldade para encontrar materiais de construção de casas,
a dependência crescente de alimentos industrializados, o aumento do
consumo de bebidas alcoólicas dos não-índios, o aumento das invasões
nos limites da
nossa terra, doenças, entre outros.

Sabemos que não é possível manter um posto de saúde e uma
escola com todos os níveis de ensino em cada uma das nossas aldeias,
que são muitas. Não é isso que estamos reivindicando. O que queremos
são mais postos de saúde e mais polos do Ensino Fundamental II e
do Ensino Médio do SOMEI (Sistema Modular de Ensino Indígena) na
nossa terra, distribuídos em todas as regiões, inclusive junto aos limites
de acesso mais difícil. Nas aldeias onde não teremos esses postos e
polos, queremos contar com o trabalho dos agentes indígenas de
saúde e dos professores wajãpi que atuam no Ensino Fundamental
I. Queremos, também, contar com visitas periódicas dos técnicos de
saúde, enfermeiros, médicos e dentistas – tanto para fazer atendimento
quanto para supervisionar e orientar o trabalho dos agentes de saúde.
Da mesma forma, queremos que os técnicos da Secretaria de Educação
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Há muito tempo percebemos que os profissionais não-indígenas
da área de saúde e educação não conseguem acompanhar a nossa
mobilidade territorial e não se acostumam a viver nas nossas aldeias.
Por isso, desde o final da década de 1980 estamos lutando para
formar professores, agentes de saúde e outros profissionais wajãpi
para atender nossas comunidades em todas as regiões da TIW. Nós
conseguimos avançar nessa formação e conseguimos que o governo
contratasse uma parte dos nossos professores e agentes de saúde,
mas muitas vezes esses agentes comunitários também não conseguem
acompanhar suas comunidades às aldeias mais distantes, por falta de
apoio e falta de planejamento adequado por parte dos órgãos de saúde
e educação. No caso da saúde, essa dificuldade também tem acontecido
pela falta de entendimento dos gestores de que o local de trabalho dos
agentes indígenas de saúde não é somente dentro dos postos de saúde,
mas também e principalmente junto às suas comunidades.

como estamos organizados para continuar vivendo bem na nossa terra
Plano de Gestão Socioambiental | Terra Indígena Wajãpi

72

visitem periodicamente todas as aldeias para acompanhar e orientar o
trabalho dos professores wajãpi com seus alunos – mesmo nas aldeias
onde a Secretaria não tem prédios específicos para o funcionamento da
escola. Queremos que o trabalho desses professores seja reconhecido e
valorizado pela SEED.
Como já explicamos acima, os impactos causados pela educação
escolar não estão relacionados somente à concentração das atividades
em poucas aldeias centrais: o calendário letivo também pode causar
problemas, quando impede que os alunos das escolas e seus familiares
participem de atividades importantes para sua própria formação e
para suas comunidades. Nossa maior preocupação é com as atividades
agrícolas que acontecem no verão, entre julho e dezembro. As crianças
e jovens que estão estudando precisam acompanhar os trabalhos de
abertura e plantio de novas roças, não só para ajudar suas famílias, mas
também para aprender a ser bons agricultores e garantir o sustento
de suas famílias no futuro. Além disso, o verão também é a época de
trabalharmos na limpeza das picadas que marcam os limites da nossa
Terra Indígena e de fazermos expedições de vigilância nessas regiões.
Por isso, vamos continuar lutando para que as aulas do SOMEI e outras
atividades que dependem da concentração das pessoas nas aldeias
centrais ou fora da TIW não aconteçam nos períodos reservados
para esses trabalhos comunitários. E queremos que os serviços de
saúde apoiem a dispersão territorial de nossas famílias durante o
verão, garantindo a presença de técnicos em enfermagem em aldeias
próximas aos limites da TIW.
Por fim, avaliamos que os problemas causados pela escola também
acontecem em um nível mais profundo, que tem a ver com o ensino e a
valorização de conhecimentos dos não-índios, apropriados para modos
de vida muito diferentes dos nossos, sem que os nossos conhecimentos
e práticas sejam igualmente valorizados. Esse é um problema muito
sério: nós temos direito à educação escolar diferenciada, pois temos
nossos saberes e jeitos de transmiti-los. Não somos dependentes dos
não-índios: queremos saber o que os não-índios conhecem e como
conhecem, mas não queremos que nossas crianças aprendam a ser nãoíndios. Queremos que nossas crianças aprendam sobre os não-índios, a
partir de conhecimentos wajãpi fortalecidos.

Políticas públicas de educação e saúde
Objetivo: Garantir que as políticas públicas respeitem nossas
reivindicações, nossos direitos, nossos jeitos de viver e de ocupar a terra
Resultados esperados
Os Wajãpi construíram uma pauta comum para dialogar com os órgãos do governo e todos estão
unidos em torno dela, lutando juntos para melhorar as políticas públicas que funcionam dentro
da TIW.
O Protocolo de Consulta é utilizado constantemente pelos órgãos do governo e por nós.
A pauta comum de reivindicações é bem conhecida por todos os Wajãpi e pelos órgãos do
governo que atuam mais diretamente na TIW.
Todos os representantes dos Wajãpi estão levando a mesma pauta para os representantes dos
órgãos do governo.
Gestores e técnicos da SEED, SESAI e outros órgãos não impedem os agentes comunitários
wajãpi contratados pelo governo de irem para as aldeias nos limites.
Gestores e técnicos da SEED, SESAI e outros órgãos não impedem agentes comunitários wajãpi
contratados pelo governo de caçar, pescar e fazer suas roças.
O atendimento à saúde e a educação escolar diferenciada estão funcionando com qualidade em
todas as aldeias da TIW.
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O calendário escolar não está impedindo a permanência de famílias nas aldeias mais distantes da
estrada.
O calendário escolar não está atrapalhando a participação dos alunos e de seus familiares em
atividades agrícolas, festas e atividades de vigilância dos limites da TIW.
O PPP diferenciado das escolas wajãpi é reconhecido e implementado.
Os alunos das escolas wajãpi estão se formando de acordo com o previsto no nosso PPP.
Os alunos formados pelas escolas wajãpi conseguem viver e trabalhar dentro da TIW, ajudando
suas famílias e suas comunidades.
Os alunos formados pelas escolas wajãpi estão ajudando a cuidar da TIW.

Como queremos que os órgãos governamentais contribuam

Os Wajãpi estão indo menos para as cidades para fazer tratamentos de saúde.

como estamos organizados para continuar vivendo bem na nossa terra
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Políticas públicas de educação e saúde
Objetivo: Garantir que as políticas públicas respeitem nossas reivindicações, nossos
direitos, nossos jeitos de viver e de ocupar a terra
Acordos sobre o que vamos fazer
Continuar fortalecendo nossa articulação interna para chegarmos a consensos e termos mais força para lutar por
nossas reivindicações junto aos órgãos do governo.
Divulgar junto aos órgãos do governo o nosso Protocolo de Consulta e Consentimento e lutar para aplicá-lo sempre
que o governo quiser realizar alguma ação que nos afete.
Nós mesmos vamos seguir os procedimentos descritos no Protocolo para pactuar internamente as nossas
reivindicações para os órgãos do governo.
Depois de fazermos os acordos internos sobre nossas reivindicações, nossos representantes vão fazer reuniões com
os órgãos de governo com frequência, para eles conhecerem e respeitarem nossas demandas.
Fazer muitas reuniões internas e externas para que nossas organizações sejam reconhecidas como intermediárias no
diálogo dos órgãos do governo com os Wajãpi.
Lutar para participar dos planejamentos dos órgãos de governo (PPA e outros), para que esses planejamentos sejam
feitos de acordo com as nossas prioridades, especialmente o planejamento do orçamento.
Continuar produzindo documentos e fazendo reuniões para explicar nossas decisões e nosso jeito de viver para os
responsáveis pelas políticas públicas.
Com apoio dos nossos parceiros, da Funai e do MPF, fazer ações para capacitar os técnicos da SEED, da SESAI e de
outros órgãos do governo para trabalharem de um jeito que respeite nossos conhecimentos, nosso modo de vida e
nossos direitos legais.
Continuar lutando para que os professores e profissionais de saúde wajãpi sejam bem formados, em programas
específicos e diferenciados, e possam assumir, aos poucos, todos os trabalhos de educação escolar e atendimento à
saúde nas aldeias da TIW.
Continuar lutando para que todas as aldeias da TIW tenham fácil acesso à educação escolar e ao atendimento à
saúde, e para que os serviços de saúde e educação não dependam da concentração das famílias em poucas aldeias
próximas à estrada.
Continuar lutando para que os serviços de saúde e educação não atrapalhem nossa mobilidade territorial, que é a
base do nosso jeito de viver e de ocupar a terra.
Dialogar com a SEED e com a SESAI para que esses órgãos valorizem e apoiem o trabalho dos professores e AIS
wajãpi em aldeias distantes da estrada, onde não existem postos de saúde nem escolas construídas pelo governo.
Dialogar com a SEED e com a SESAI para que os profissionais não indígenas responsáveis pelo acompanhamento e
supervisão dos professores e agentes de saúde indígenas façam este trabalho em todas as aldeias onde eles atuam,
e não apenas onde há prédios escolares e postos de saúde.

Continuar lutando para que existam mais postos de saúde em aldeias mais distantes da estrada, em boas condições
de funcionamento, com profissionais qualificados trabalhando permanentemente, medicamentos, equipamentos
médicos e equipamentos de transporte e comunicação em bom estado.
Continuar lutando para que as aldeias que não têm posto de saúde também sejam atendidas pelo sistema de saúde,
através do trabalho dos AIS, e de visitas constantes de outros profissionais de saúde, e através de um bom sistema
de transporte e comunicação para atendimento de urgências.
Cobrar e apoiar os agentes de saúde wajãpi para acompanharem as famílias quando vão para as aldeias mais
distantes da estrada.
Lutar para que as atividades do SOMEI/SEED sejam mais descentralizadas, com criação de novos polos (começando
pela aldeia Kurumuripopy).
Fortalecer a educação escolar diferenciada na nossa terra.
Pactuar um calendário de atividades unificado com a SEED e com nossos parceiros, reservando períodos para todas
as famílias poderem sair das regiões centrais, fazerem suas roças e ajudarem nas atividades de vigilância e limpeza
de picadas da demarcação.

Fazer ações para capacitar os funcionários da SEED e continuar lutando para que se reconheça a mobilidade
e a descentralização das escolas wajãpi, que acompanha nossa organização social e modo de vida, através da
contratação de professores wajãpi para trabalhar em todas as aldeias e do acompanhando e da supervisão do
trabalho deles.
Os professores já formados vão acompanhar o trabalho dos professores mais novos, e vamos apoiar sua capacitação
para fazer esse acompanhamento.
Cobrar e apoiar os professores wajãpi para dar mais aulas e para acompanharem as famílias quando elas vão para as
aldeias mais distantes da estrada.
Continuar construindo coletivamente o PPP diferenciado das Escolas Wajãpi e lutando pela sua implementação, no
Ensino Fundamental I e II e no Ensino Médio, fortalecendo os conhecimentos wajãpi.
Discutir melhor nossa proposta curricular para o SOMEI e ter consensos internos, para conseguir reivindicar que a
Secretaria de Educação respeite essa proposta.
Promover encontros entre pesquisadores e professores e fazer muitas reuniões internas para esclarecer para as
pessoas como funciona a educação escolar, discutindo os seus objetivos e explicando a importância da educação
escolar diferenciada.
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Lutar para que os professores wajãpi sempre tenham acompanhamento pedagógico, para trabalhar de acordo com
o PPP diferenciado das nossas escolas.

Plano de Gestão Socioambiental | Terra Indígena Wajãpi

76

Mário Vilela – Funai

como estamos organizados para continuar vivendo bem na nossa terra

Na gestão territorial e ambiental

Para viver bem na nossa terra, precisamos fortalecer a
ocupação dos limites. Para essa ocupação ficar forte, precisamos
de apoio da Funai e apoio para a Funai, para termos uma boa
infraestrutura de transporte aéreo, fluvial e terrestre, comunicação
e vigilância. Construir e homologar as pistas de pouso e fazer
manutenção constante da estrada BR-210, inclusive dentro da
nossa terra, é muito importantes para nós. Faz muitos anos que
lutamos por isso.
Nós fazemos sempre vigilância dos limites da nossa terra, e
precisamos do apoio constante da Funai para fazer fiscalização,
junto com a Polícia Federal, ICMBio, Ibama e outros órgãos
ambientais. Mas, para isso funcionar bem mesmo, a fiscalização
das outras áreas protegidas da região também tem que estar
fortalecida.
Nossa Terra Indígena não está isolada. Em volta dela tem
várias áreas protegidas de uso sustentável e de proteção integral:
o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, a Reserva

de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, a Reserva
Extrativista Beija-Flor Brilho de Fogo e a Floresta Estadual do Amapá
(FLOTA). Tem também o Projeto de Assentamento Perimetral Norte,
de responsabilidade do Incra. Algumas dessas áreas fazem parte
do Mosaico de Áreas Protegidas da Amazônia Oriental. Nossa terra
também faz parte desse Mosaico, que é o primeiro mosaico do
Brasil que tem terras indígenas em sua composição.
Para nós, é muito importante que os órgãos de governo nos
consultem antes de realizar empreendimentos ou de estabelecer as
regras para o uso e ocupação dessas áreas que ficam no entorno da
nossa terra, porque o aumento da população e da exploração nessa
região tem impactos sobre nosso modo de vida e nossa organização
social. Como já explicamos, a consulta prévia, livre e informada é
nosso direito e dever do Estado, e já produzimos nosso Protocolo
de Consulta e Consentimento Wajãpi para orientar os órgãos do
governo sobre a maneira correta de nos consultar.

No entorno da TIW também tem algumas áreas que não são
protegidas, e não fazem parte do Mosaico, como o Projeto de
Assentamento Perimetral Norte. Nesse assentamento moram
pessoas que dependem das políticas públicas de reforma agrária e
apoio à agricultura familiar, aplicadas pelo Incra e outros órgãos.
Se essas políticas não dão bons resultados para os moradores de lá,
eles vão começar a procurar outras alternativas de renda e podem
se envolver com atividades que prejudicam o meio ambiente, no
entorno e até dentro da nossa terra. Sabemos que as atividades
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Mas também temos outras maneiras de dialogar com o
governo sobre a gestão do entorno da TIW, como a participação
nos conselhos consultivos das Unidades de Conservação e do
Mosaico. Nós temos os nossos representantes nesses conselhos
e achamos muito importante contribuir para a boa gestão de
todas essas áreas, porque sabemos que se uma delas fica fraca os
problemas se espalham para todas as outras, incluindo nossa Terra
Indígena. Por isso, o trabalho tem que ser conjunto. Para fortalecer
a gestão integrada dessas áreas, também é preciso que as três
esferas de governo (federal, estadual e municipal) dialoguem bem
entre elas e conosco.

como estamos organizados para continuar vivendo bem na nossa terra

dos nossos vizinhos têm impactos socioambientais sobre a nossa
terra e por isso há muito tempo achamos importante fazer um
trabalho de conscientização com eles e ajudá-los a lutar pelo seu
desenvolvimento sustentável. Hoje em dia, essa negociação está
trazendo resultados bons, como a Faixa da Amizade. Queremos
continuar a fazer boa articulação com nossos vizinhos e com a
Floresta Estadual do Amapá para evitar conflitos, e para isso precisamos
de apoio dos órgãos de governo, como Incra, Funai, Secretaria Estadual
de Meio Ambiente, Instituto Estadual de Florestas, Ministério Público,
ICMBio e outros. Queremos que a Consulta Prévia sobre o entorno da
TIW, iniciada em 2017 pelo Incra e pelo IEF, tenha continuidade e resulte
em regras de ocupação e uso que respeitem nossas necessidades.

Victor Moriyama
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Políticas públicas de gestão territorial e ambiental
Objetivo 1: Ocupar os limites da TIW, mantendo aldeias e circulando com
frequência nessas regiões
Resultados esperados
Todas as picadas de demarcação dos limites da TIW estão bem demarcadas e sinalizadas.
Todos os limites da TIW estão sendo periodicamente monitorados por nós, com o apoio da Funai e de
outros parceiros.
Existem famílias wajãpi morando junto a todos os rios e picadas que marcam os limites da nossa terra.
As aldeias situadas junto aos limites norte, oeste e sul da TIW têm acesso fácil a um posto de saúde e
contam com bons equipamentos de transporte e comunicação.

Acordos sobre o que vamos fazer
Circular bastante pelos limites da TIW, seja para fazer vigilância e limpeza das picadas de
demarcação, seja para caçar, pescar, coletar ou fazer roças.
Limpar as picadas de demarcação da TIW no máximo a cada dois anos.

Criar e manter fundos coletivos regionais, formados por contribuições financeiras dos
assalariados e aposentados de cada região da TIW, para adquirir as ferramentas e materiais
necessários às expedições de vigilância e limpeza das picadas de demarcação.
Manter aldeias nos limites da TIW, seja como local de residência principal da família, seja como
residência secundária (onde a família passa menos tempo do que na aldeia principal).
Criar e manter fundos coletivos, formados por contribuições financeiras de assalariados e
aposentados, para apoiar a permanência de algumas famílias nas aldeias mais distantes da
estrada, principalmente através da compra e manutenção de equipamentos.
Apoiar a permanência de algumas famílias nas aldeias mais distantes da estrada através da
mobilização coletiva para que os órgãos do governo atendam as necessidades de saúde,
educação, transporte e comunicação dessas aldeias.
Fortalecer o trabalho conjunto dos Wajãpi com a Funai para fazer expedições de vigilância e
fiscalização com regularidade e manter as placas de demarcação nos limites.
As organizações wajãpi e a Funai vão trabalhar juntas para ajudar a controlar a entrada de carros
e pessoas na TIW pela estrada BR 210.
As organizações wajãpi e a Funai vão continuar lutando para manutenção e funcionamento de
pistas de pouso, postos de saúde e postos de vigilância nos limites norte e sul da TIW.
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Sempre fazer expedições de vigilância nas áreas próximas aos limites da TIW, com bastante
participação dos jovens.

como estamos organizados para continuar vivendo bem na nossa terra
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Políticas públicas de gestão territorial e ambiental
Objetivo 2: Evitar que a T. I. Wajãpi seja invadida, evitar conflitos com
nossos vizinhos e evitar a degradação ambiental do entorno
Resultados esperados
As invasões na TIW por caçadores e pescadores diminuíram
Nossos acordos de convivência com moradores do Assentamento Perimetral Norte e da RESEX
Beija-Flor Brilho de Fogo estão sendo cumpridos por todos

Acordos sobre o que vamos fazer
Com apoio da Funai e outros parceiros, conscientizar os moradores do entorno sobre a proibição
de caçar e pescar dentro da TIW.
Com apoio do Incra, ICMBio e outros parceiros, conscientizar moradores do entorno sobre
importância de conservação da floresta nos assentamentos, unidades de conservação e áreas
protegidas.
Consolidar e monitorar nossos acordos de convivência com os moradores do Assentamento
Perimetral Norte e da RESEX Beija-Flor Brilho de Fogo.
Fazer pesquisas para conhecermos melhor o modo de vida dos nossos vizinhos e fazer palestras
e reuniões com eles, para explicarmos melhor nossa organização, nossa cultura e nossos
objetivos.

Resultados esperados
Moradores do entorno da TIW estão desenvolvendo atividades sustentáveis e conservando parte
da floresta nas áreas que ocupam.

Acordos sobre o que vamos fazer
Realizar atividades em conjunto com nossos vizinhos, para ajudá-los a controlar a degradação
ambiental das áreas que ocupam e ajudá-los a conseguir apoio do governo e de outros parceiros
para o seu desenvolvimento sustentável.
Reforçar as reivindicações de apoio governamental para as atividades produtivas sustentáveis
dos nossos vizinhos da Faixa da Amizade.
Apoiar as atividades produtivas sustentáveis dos nossos vizinhos da Faixa da Amizade,
comprando seus produtos agrícolas para a merenda das escolas wajãpi e para a alimentação
fornecida nas atividades dos nossos projetos.

Resultados esperados
Os problemas de invasões na TIW e de degradação ambiental no entorno estão sendo discutidos
nos conselhos de gestão das Unidades de Conservação vizinhas e no conselho do Mosaico de
Áreas Protegidas da Amazônia Oriental.
Os Planos de Manejo das Unidades de Conservação de Uso Sustentável vizinhas incluem uma
faixa de proteção junto aos limites da TIW, onde a exploração madeireira e mineral é proibida.
Os órgãos responsáveis pela gestão das Unidades de Conservação vizinhas estão ajudando a
resolver e evitar problemas de invasão da nossa terra e do PNMT e de degradação ambiental no
entorno.
Os Wajãpi sempre são consultados pelo governo sobre qualquer proposta de empreendimentos
no entorno da TIW, como mineração, hidrelétricas, abertura de estradas e ramais.

Acordos sobre o que vamos fazer

Divulgar o nosso Plano de Gestão Socioambiental em todos esses conselhos para que este seja
respeitado pelos conselheiros e gestores.
Continuar lutando para que o Plano de Manejo das unidades de conservação vizinhas à TIW não
permita a realização de atividades de exploração madeireira junto os limites da nossa terra.
Continuar lutando para impedir a realização de atividades de garimpo e mineração junto aos
limites da TIW.
Fazer parceria com os órgãos responsáveis pela fiscalização das unidades de conservação e áreas
protegidas para ajudar a impedir a realização de atividades ilegais no entorno da TIW.
Continuar lutando para que a definição das regras de uso e ocupação do entorno da TIW sejam
definidas com consulta aos Wajãpi.
Continuar divulgando esse Protocolo de Consulta e Consentimento para todos os órgãos
governamentais responsáveis pela gestão do entorno da TIW.
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Sempre participar da gestão das áreas protegidas do entorno da TIW, através dos seus
Conselhos Consultivos, inclusive no Conselho Consultivo do Mosaico da Amazônia Oriental, e
fazer trabalhos em parceria com os gestores dessas áreas.

Bruno Caporrino
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Como vamos monitorar nosso Plano
de Gestão: objetivos e indicadores
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Para elaborar esse Plano, nós fizemos muitas discussões para
decidir quais são nossos objetivos principais, e chegamos a uma
conclusão: queremos continuar fortalecendo nossos conhecimentos,
nossos modos de vida e nossa mobilidade territorial, porque esse é
o melhor jeito de cuidar da nossa terra. De acordo com esse objetivo
geral, definimos os seguintes objetivos específicos:
Tema
Roças e frutíferas
Caças e peixes
Materiais para
construção de
casas e produção
de utensílios
Lixo
Ocupação do
entorno
Nossos jeitos de
nos
organizar
Políticas públicas

Nossos objetivos – o que queremos
Garantir que todas as famílias sempre tenham roças produtivas, com
grande diversidade de plantas e com fartura, e que todos tenham acesso
a muitas frutas, plantadas ou da mata.
Garantir que sempre vamos ter caças e peixes na nossa terra, em
quantidade suficiente para alimentar bem nossa população, que está
crescendo.
Garantir que sempre vamos conseguir encontrar palhas e materiais
para fazer nossas casas e utensílios nas áreas próximas aos lugares que
escolhemos para morar.
Garantir que nossas aldeias estejam sempre limpas e que o lixo
inorgânico não se acumule na nossa terra.
Garantir que a floresta seja conservada e que os moradores do entorno
possam se desenvolver de forma sustentável, sem entrar em conflito
com a gente.
Garantir as condições para vivermos segundo nossa organização social
e nossos conhecimentos, assegurando sua transmissão para as novas
gerações e fortalecendo nossos jeitos de nos organizar.
Garantir que as políticas públicas respeitem nossas reivindicações,
nossos direitos, nossos jeitos de viver e de ocupar a terra, com
mobilidade e dispersão territorial.

Para sabermos se os acordos que fizemos para resolver nossos
problemas estão dando certo, precisamos monitorar se esses acordos
estão sendo cumpridos, se as atividades planejadas estão sendo
realizadas e se os resultados que esperamos estão sendo alcançados.
Vamos monitorar se os nossos fundos de vigilância e de ocupação
estão funcionando, seguindo nossos acordos, e vamos cobrar as
pessoas para contribuírem com eles. Vamos verificar se os agentes

comunitários wajãpi estão acompanhando as famílias para os limites, se
as famílias estão ocupando os limites de forma organizada e também
se os profissionais não-índios estão acompanhando esse movimento,
viabilizando o acesso aos serviços de saúde e à educação escolar em
todas as regiões da TIW. Também vamos monitorar se as políticas
públicas estão respeitando nossos acordos.

A execução do Plano de Gestão é um trabalho de todas as famílias,
todas as comunidades, chefes, agentes comunitários, diretores das
associações, homens e mulheres, velhos e jovens. Mas achamos
importante termos um grupo de agentes comunitários com uma
formação específica para apoiar, motivar e orientar as comunidades e
lideranças no desenvolvimento desse trabalho. Por isso, reivindicamos
e apoiamos a formação de uma turma de Agentes Socioambientais
(ASA) Wajãpi, que devem ficar responsáveis pela coordenação da
implementação e monitoramento do PGSATIW. Esses agentes devem
apoiar as famílias nas atividades práticas previstas no Plano e também
devem promover reuniões, levantando questões e divulgando
conhecimentos importantes para o trabalho de gestão territorial
e ambiental. Além disso, todos os anos os ASA devem levantar e
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Para isso, sempre precisamos fazer reuniões locais, reuniões
regionais e reuniões gerais, garantindo a participação de todos
os Wajãpi no desenvolvimento e avaliação do Plano de Gestão
Socioambiental da Terra Indígena Wajãpi (PGSATIW). Mas muitas
vezes temos muitos assuntos para discutir nas nossas assembleias
e encontros de chefes, e não dá tempo de avaliar, debater e fazer
consensos sobre todos os temas do Plano de Gestão. Por isso,
queremos organizar um Conselho ou Núcleo de Gestão Socioambiental
Wajãpi, para garantir reuniões locais, regionais e gerais específicas
sobre esses assuntos. Queremos que esse Conselho ou Núcleo seja
formado por representantes de todos os grupos locais e trabalhe
junto com o Conselho das Aldeias Wajãpi – Apina, com a Funai e com
os parceiros que estão nos ajudando a implementar o PGSATIW. Os
membros do Conselho devem trabalhar para fortalecer e acompanhar
as ações do nosso Plano de Gestão, monitorando e avaliando a sua
implementação, para informar bem as lideranças nas reuniões do Apina
e, assim, ajudá-las a tomar boas decisões.
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sistematizar as informações necessárias para o monitoramento
constante da implementação do nosso Plano, de acordo com os
indicadores que selecionamos e que apresentamos a seguir.
TEMA: Ocupação da Terra Indígena Wajãpi
Objetivo: Descentralizar a ocupação da TIW, fortalecendo os nossos
modos de viver, sempre mudando de lugar
Indicadores
Qual a população de cada aldeia (sexo e faixa etária)
Qual a localização de cada aldeia (limites, estrada, outros)
Quantas casas tem em cada aldeia
Quantas roças produtivas tem junto a cada aldeia
Quantos pousos de avião ou helicóptero são feitos por ano e com quais objetivos
Quais aldeias têm sistema de radiofonia funcionando bem e quais aldeias não têm
Quais aldeias têm barco / motor funcionando bem e quais aldeias não têm
Quantas famílias estão morando fora da TIW (Pedra Branca, Riozinho, Tucano, Macapá etc.)
Quantas famílias têm pelo menos duas roças / aldeias em regiões diferentes e quantas não têm
Com que frequência as famílias se deslocam entre suas aldeias e quanto tempo ficam em cada
uma das aldeias (quais membros da família / idade)

Objetivo: Atendimento de saúde e educação em todas as aldeias, com
postos e escolas construídos em algumas, e atendimento itinerante de
profissionais especializados nas outras
Indicadores
Quantos postos de saúde e escolas construídos (pelos Wajãpi, por parceiros ou pelo governo) e
onde estão localizados
Quantas escolas / salas anexas são reconhecidas pela SEED e onde estão localizadas
Presença de professor em quais aldeias, com quantos alunos, em quais etapas, ministrando
quantas aulas por ano
Presença de AIS em quais aldeias, fazendo quantos e quais tipos de atendimentos

Quantos alunos (sexo / idade) concluíram Ensino Fundamental I, II e Médio por ano
Quantos e que tipos de acompanhamentos para os AIS e professores aconteceram durante o
ano e em quais aldeias
Em quais aldeias teve atendimento de profissionais de saúde especializados

87
Como vamos monitorar nosso Plano de Gestão: objetivos e indicadores

Presença de técnico de saúde nos postos / aldeias e qual período de permanência por ano
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TEMA: Fiscalização e Vigilância
Objetivo: Não ter invasão na TIW
Indicadores
Quantas invasões por ano, com quais objetivos (garimpeiro, pescador, caçador etc.) e em quais
localidades
Se a Funai foi informada e se a Funai / Polícia Federal fizeram alguma ação
Mapear os focos de garimpo, extração de madeira, caça e pesca de invasores dentro da TIW
Quantas expedições de vigilância dos Wajãpi foram feitas por ano e em que regiões
Quantas expedições para limpeza da picada foram feitas por ano e em que regiões

Objetivo: Evitar desmatamento e aumento da ocupação próximos ao limite
da TIW
Indicadores
Nos seis quilômetros no entorno da TIW, saber o número de famílias que estão morando e quais
os tipos de uso da terra (roça, gado, garimpo, madeira, soja etc.)
Mapear, no entorno, os focos de garimpo, extração de madeira, caça e pesca
Quantas expedições de vigilância e fiscalização foram feitas pelos órgãos competentes no
entorno da TIW

TEMA: Caças, pesca, roças e materiais para a construção de casas
Objetivo: Ter fartura de materiais para a construção de casas em toda a TIW
Indicadores
Quantidade de materiais para a construção de casas (cobertura da casa, cipó de titica, wakari’y)
por região
Quantidade de matérias-primas para utensílios por região

Objetivo: Ter boa alimentação e boa saúde
Indicadores
Quantidade / variedade de peixes e o tempo para pescar por região

Quantidade / variedade / localização de colmeias por região
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Quais as variedades de frutas que cada família cultiva em suas roças e pátios por região.
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Quantidade / variedade de caças e o tempo de caçada por região

Quantidade / variedade / localização das frutíferas por região
Qualidade dos lugares onde estão abrindo roças
Localização dos lugares bons para fazer roçaem cada região
Quantidade / variedade / qualidade dos produtos das roças
Quantas experiências de enriquecimento das capoeiras antigas estão sendo feitas e em quais
lugares
Quantas experiências de criação de peixes, abelhas, caças estão sendo feitas e em quais
localidades
Quais tipos de alimentos industrializados são consumidos por família de cada região
De quanto em quanto tempo as famílias de cada região compram comida industrializada
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TEMA: Gestão do Lixo
Objetivo: Diminuir a quantidade de lixos na TIW e cuidar direito dos lixos
Indicadores
Existência de lugares adequados para queimar e para guardar o lixo que não pode ser queimado
em cada região
De quanto em quanto tempo o caminhão de lixo da prefeitura faz coleta de lixo na TIW
De quanto em quanto tempo o lixo guardado é levado para a coleta em cada região
Quantidade e tipos de lixo encontrados nos pátios das aldeias e beiras de rio / igarapés

TEMA: Uso do dinheiro
Objetivos: Todos os Wajãpi que recebem dinheiro contribuem com fundos
coletivos para a gestão da TIW
Depender menos dos projetos e do governo para fazer vigilância, limpezas
das picadas, expedições e ocupação dos limites
Indicadores
Quantidade de recursos que tem em cada fundo/ quantidade de recurso gasto por ano
Quantidade de pessoas que contribuem para os fundos, comparando com quantidade de
pessoas que recebem dinheiro
Quantidade de fundos, grupos envolvidos na gestão dos fundos e objetivo de cada um dos
fundos
O que foi comprado com os recursos dos fundos / como foi distribuído (levantamentos de
materiais e de equipamentos)

TEMA: Transmissão de conhecimentos e práticas dos Wajãpi
Objetivo: Fortalecer a transmissão de conhecimentos e práticas dos Wajãpi
Indicadores
Quantidade de jovens que participam da limpeza de picadas e das expedições de vigilância por ano
Quantidade de jovens que participaram das festas e quais os tipos de festa por ano
Quantidade de jovens que aprenderam a fazer utensílios / variedades de utensílios (tipiti, matura,
redes, cerâmica, arco, flecha etc.)
Quantidade de jovens que já construíram casas e quais os tipos
Quantidade de jovens que praticam caçadas, quais tipos de caças que os jovens já mataram e em
quais localidades

Quantidade de receitas diferentes da culinária wajãpi que as moças sabem fazer em cada região
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Variedades de kasiri que as moças já fizeram e variedades de kasiri as moças nunca fizeram
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Quantidade de jovens que nunca mataram caças

Variedades de plantas da roça que as moças plantaram em suas roças / por região

Bruno Caporrino
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Esse é um trabalho do Conselho das Aldeias Wajãpi – Apina, em
colaboração com a Associação Wajãpi Terra Ambiente e Cultura –
(Awatac) e a Associação dos Povos Indígenas Wajãpi do Triângulo do
Amapari (Apiwata).
Ele foi coordenado por nós, pesquisadores wajãpi. Nós nos
encarregamos de refletir sobre os problemas socioambientais
vivenciados pelas nossas comunidades, discutir esses problemas
com elas, levando-as a refletir junto conosco, e sistematizar essa
nossa reflexão coletiva em oficinas e em estágios de formação, onde
propusemos as pautas das reuniões que conduzimos nas aldeias e no
Centro de Formação e Documentação Wajãpi – CFDW, localizado no
posto Aramirã, bem como em assembleias e encontros de chefes.
Nós promovemos debates para fazer esse Plano em quase todas
as aldeias da TIW, envolvendo todas as famílias, lideranças, velhos,
jovens, mulheres e agentes comunitários wajãpi, como professores e
agentes indígenas de saúde. Depois dessas reuniões, nós participamos
novamente de estágios e oficinas, para sistematizar os problemas,
descobrir suas causas e organizar os acordos para resolvê-los,
voltando muitas vezes às aldeias para discutir isso de novo com as
famílias e provocar novos debates, ajudando-as a descobrir as causas
dos problemas e elaborar os acordos para solucioná-los. Para fazer
isso, nos articulamos com professores, agentes indígenas de saúde e
documentaristas wajãpi, além dos membros das diretorias das nossas
associações e todos os nossos chefes.
Depois, nós apresentamos esse Plano a todos os Wajãpi em duas
assembleias específicas para isso, onde foi aprovado por unanimidade
por todos.
Nós só conseguimos fazer esse Plano por causa da parceria com
o Iepé, que sempre nos ajuda a realizar nossos projetos e assessora
nossas associações faz muito tempo.
Quando decidimos sistematizar nossos trabalhos num Plano,
escrevemos uma proposta para o programa Projetos Demonstrativos
dos Povos Indígenas do Ministério do Meio Ambiente (PDPI-MMA),
intitulada “Elaboração de um plano de gestão ambiental da Terra
Indígena Wajãpi a partir de conhecimentos e práticas tradicionais dos

Wajãpi”, que foi aprovada e nos garantiu apoio de 2011 a 2013. Depois,
conseguimos mais uma vez o apoio do PDPI/MMA em 2014, para
terminar esse processo, através do projeto “Consolidando Planos de
Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas do Amapá” (que
também apoiou a consolidação do Plano de Gestão das Terras Indígenas
do Oiapoque).
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Mas, para chegarmos a esse resultado, nós e o Iepé aproveitamos
muitas atividades de vários outros projetos, como as oficinas e reuniões
do projeto “Consolidando uma rede de experiências de gestão
territorial integrada para o desenvolvimento sustentável no Planalto
das Guianas”, apoiado pela Rainforest Foundation Noruega entre
2011 e 2015; oficinas para pesquisadores e cinegrafistas apoiadas pelo
Iphan – Ministério da Cultura; oficinas para os professores apoiadas
pelo Ministério da Educação – MEC; oficinas para agentes indígenas de
saúde apoiadas pelo POEMA da Alemanha e pela Medico Internacional;
atividades de apoio ao fortalecimento das nossas associações apoiadas
pela Embaixada da Noruega e pela Rainforest Foundation Noruega,
e atividades de outros projetos do Iepé e da Awatac, como o projeto
“Proposta de adensamento florestal numa área de pressão da TI Wajãpi
que faz limite com Assentamento Perimetral Norte II a partir de práticas
e conhecimentos tradicionais dos Wajãpi”, executado pela Awatac com
financiamento pela Carteira Indígena do Ministério do Meio Ambiente,
ou o projeto “Apoiando experiências indígenas em gestão territorial
e ambiental no Amapá e norte do Pará”, executado pelo Iepé com
financiamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA.
Em 2015, no momento de aprovação da versão final do Plano e sua
primeira apresentação para órgãos do governo com atuação junto aos
Wajãpi, contamos também com apoio do projeto “Fortalecimento da
Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas na Amazônia” (TNC/
Fundo Amazônia-BNDES). Além de todos esses projetos, atividades
promovidas pela RCA – Rede de Cooperação Amazônica e pelo Projeto
GATI também trouxeram contribuições para o processo de elaboração
do Plano de Gestão Socioambiental da TI Wajãpi.
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Apina – Conselho das Aldeias Wajãpi
Coordenadores: Sekĩ Wajãpi, Kuresisi Wajãpi, Wyrapa’arã Wajãpi e Kapirijerã Wajãpi
Setor de educação: Makaratu Wajãpi e Kenawari Wajãpi
Setor de cultura: Namirõ Wajãpi e Pasiku Wajãpi
Setor de saúde: Paiki Wajãpi e Yrovaite Wajãpi
Setor de Terra e Ambiente: Janaimã Wajãpi e Masakão Wajãpi
Setor de mulheres: Jamy Wajãpi e Narajani Wajãpi
Setor de jovens: Karota Wajãpi e Kamoju Wajãpi
Conselho político: Aikyry Wajãpi, Moropi Wajãpi, Jawapuku Wajãpi, Majuware Wajãpi, Kasiano Wajãpi e
Kaitonã Wajãpi
Centro de Formação e Documentação Wajãpi
Posto Aramirã – Terra Indígena Wajãpi – Pedra Branca do Amapari – AP
conselho@apina.org.br

Awatac – Associação Wajãpi Terra, Ambiente e Cultura
Coordenador: Kupenã Wajãpi
Vice-Coordenador: Megõ Wajãpi
Tesoureiro: Jean Claude Wajãpi
Secretário: Kawiri Wajãpi
Conselho Fiscal Titular: Kapirijerã Wajãpi, Patenã Wajãpi e Japukuriwa Wajãpi
Conselho Fiscal Suplente: Sakyry Wajãpi, Kuresisi Wajãpi e Kamo’õ Wajãpi
Av. Ataíde Teive, 525 B – Térreo – Centro 68.900-095 – Macapá – AP
Tel: (96) 3224 2113 - (96) 8138-0201 – awatac@hotmail.com

Iepé – Instituto de Pesquisa e Formação Indígena
Conselho Diretor: Lux Boelitz Vidal (Presidente), Marina Kahn (Tesoureira) e
Lúcia Hussak van Velthem (Secretária)
Conselho Editorial: Denise Fajardo, Dominique Tilkin Gallois, Luis Donisete Benzi Grupioni, Lúcia Hussak Van
Velthem e Lux Boelitz Vidal
Coordenador Executivo: Luis Donisete Benzi Grupioni
Coordenador Executivo Adjunto: Décio Horita Yokota
Coordenadora do Programa Wajãpi: Lúcia Szmrecsányi
Equipe do Programa Wajãpi: Ana Blaser, Hiandra Pedroso, Olavo Reis Toledo, Daniel Maciel e Rafael Diaz
Rua Leopoldo Machado, 640 – Jesus de Nazaré 68908-120 – Macapá - AP
Tel: (96) 3223 7633 / 3223 2052 – sede-sp@institutoiepe.org.br
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Mário Vilela – Funai

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Plano de Gestão Socioambiental

Terra Indígena Wajãpi
como estamos organizados para continuar vivendo bem na nossa terra

Fizemos esse Plano de
Gestão para valorizar
nossos jeitos de viver,
nossos jeitos de ocupar a
terra, de mudar de aldeias,
de fazer festas, de fazer
casamentos, de criar os
filhos e de pintar nosso
corpo. Cuidar da nossa
terra, para nosso povo,
não é separado de cuidar
da nossa saúde, da nossa
educação e dos nossos
conhecimentos.

