GUIANA
FRANCESA

Reserva Natural
Suriname Central

A Guiana Francesa deixou de ser colônia
para ser um departamento francês
de ultra-mar em 1946.
Com pouco mais de 200 mil habitantes,
é a região menos densamente povoada da
América do Sul, cujos habitantes tem
o nível de vida mais elevado.
A população indígena é estimada em cerca
de 7000 pessoas, incluindo os grupos
da costa e do centro (Kalinã e Arawak) e os
grupos do interior, que vivem ao longo das
duas bacias fronteiriças:
os Wayãpi e Teko no alto rio Oiapoque,
os Wayana no alto rio Maroni, onde
também vivem grupos bushinengue,
descendentes de escravos fugidos.
O governo francês não reconhece estatuto
específico para esses grupos étnicos,
que não possuem direitos territoriais.
As comunidades do interior vivem hoje
na área do Parque Nacional da Guiana,
criado em 2007, onde lhes são
atribuídas zonas de uso exclusivo.
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Foi colônia holandesa até 1975. Hoje é um
país multiétnico e altamente pluricultural,
com cerca de 470 mil habitantes.
A população indígena é estimada em 18 mil
pessoas que se distribuem pelo litoral e
interior do país. No litoral e também na
capital Paramaribo, vivem os Kaliña (de língua
caribe) e os Lokono (de língua Arawak). No
interior, distribuem-se pela faixa da tríplice
fronteira entre Brasil, Suriname e Guiana
Francesa, os Tiriyó, Akuriyó, Tunayana,
Txikuyana, Mawayana e Wayana.
Vivem também no Suriname,
populações tribais conhecidas como
Marrons, de origem africana (Saramaka,
Matuariers [Matawai], N’Djuka [Aukaners],
Paramaka, Aluku [Boni], e Kwinti). Num total
de aproximadamente 70.000 pessoas,
perfazem 14,5 % da população nacional.
A maioria das comunidades indígenas
e tribais vive da agricultura de roças,
caça e pesca, porém nenhuma destas
populações conta com direitos
territoriais garantidos pelo Governo.
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Os povos indígenas
do baixo rio Oiapoque

O Complexo do Tumucumaque é constituído
pelas Terras Indígenas Parque do Tumucumaque
e Paru d’Este, situadas, em sua maior parte,
no Estado do Pará, e numa pequena faixa no
Estado do Amapá. Este complexo situa-se
na região em que o Brasil faz fronteira com
Suriname e Guiana Francesa. Nele encontramse, em maior número os Tiriyó e Kaxuyana,
a leste, e os Wayana e Aparai, a oeste.
Em menor número vivem os Txikuyana, a oeste,
e algumas famílias Tiriyó e Wajãpi, a leste.
Todos esses grupos, que atualmente totalizam
cerca de 1.900 pessoas, possuem parentes no
outro lado da fronteira, tanto no Suriname,
quanto na Guiana Francesa. Com exceção de
uma família de falantes da língua wajãpi, do
tronco Tupi, os demais habitantes do Parque
são todos falantes de línguas Caribe.
O único meio de acesso a esta região é por
via aérea. A experiência de convívio desses
grupos com não-índios se deu a partir de
1960, por iniciativa da FAB e de missionários
católicos no lado oeste desta TI, e da FUNAI e
missionários protestantes no lado leste.
A partir de um processo de redispersão
territorial iniciado nos anos 80, esses
grupos habitam hoje em cerca de 50
aldeias nessas duas terras indígenas, cuja
vegetação principal é constituída por floresta
densa, com uma grande mancha de
vegetação do tipo savana.

Os quatro povos que habitam a região do
baixo rio Oiapoque falam línguas aruak
(os Palikur), carib (os Galibi-Kali´na) e patoá
(os Karipuna e os Galibi-Marworno).
Falam também português e francês, aprendidos no processo de inter-relações com
diferentes povos que, nos últimos 400 anos,
transitaram por essa região de fronteira e
devido à proximidade com a Guiana Francesa.
Esses quatro povos ocupam três Terras
Indígenas contíguas (TI Uaçá, TI Juminã e TI
Galibi do Oiapoque), demarcadas e
homologadas, que abrangem 23% da
extensão territorial do município de Oiapoque.
Estas terras configuram uma grande área
contínua, cortada a oeste pela BR-156,
que liga Macapá a Oiapoque.
A paisagem típica da região é de savana e
campos alagados, com numerosas ilhas, onde
se localizam as aldeias e roças, e por uma
floresta tropical de terra firme, com árvores de
grande porte. Os índios exploram todos esses
nichos ecológicos, alimentando-se basicamente de peixe, de farinha de mandioca e de
frutas. A farinha de mandioca excedente é
comercializada, em Oiapoque, em troca de
outros produtos. Estima-se que sejam hoje
cerca de 7.000 índios divididos em 35 aldeias
e na cidade de Oiapoque. Na década de 70, os
quatro grupos indígenas iniciaram um
processo de organização política conjunta com
a realização anual de grandes assembléias
indígenas, onde discutem problemas comuns
da área, tomam decisões e encaminham
reivindicações às autoridades.

A

Complexo
do Tumucumaque

m

Ja

ari

Esec do
Grão-Pará

ap

Rio

Rebio
Maicuru

ri

Tartarugalzinho

Flona do Amapá

Flota do
Amapá

Apalai

MÓDULO 1

Aramirã

Parnat
do Cancão
Resex Beija-Flor

Rio A

Aldeia
Ayarama

io Tro m

te

es
Rio P
O
'
aru d

APA do
Rio Curiaú

Pa

15

Resex do
Rio Cajari

R

te

Flona de Mulata

150

(Rio Cachorro | Trombetas)
Após 30 anos de exílio, algumas famílias
Kaxuyana regressaram ao seu território de
origem, próximo ao rio Kaxuru (rio Cachorro),
afluente do médio rio Trombetas,
situado no oeste do estado do Pará.
Em 1968, em meio a graves epidemias
sofridas nessa região, um grupo de 49
Kaxuyana sobreviventes concordaram em
serem transferidos, com ajuda da FAB, para a
Missão Tiriyó, no Parque do Tumucumaque.
Um grupo menor foi viver com os Hixkariyana
(TI Nhamundá/Mapuera), e outros
poucos desapareceram pelo interior
leste do rio Trombetas.
Até hoje há indícios de que ainda estejam
lá vivendo isolados e evitando serem
encontrados. Apesar de terem convivido e
compartilhado, por mais de três décadas, a
mesma terra com os Tiriyó, no Tumucumaque,
e com os Hixkariyana no Nhamundá, os chefes
de família kaxuyana nunca deixaram de
manifestar o desejo de retornar para sua
região de origem no rio Trombetas, empreita
que iniciaram a partir de 2002.
Atualmente já são oito famílias distribuídas
em duas aldeias. E se encontram em
andamento os estudos para o processo
de regularização fundiária de seu território
de ocupação tradicional.
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No final da década de 80, o grupo Tupi do rio
Cuminapanema, então com pouco mais de 150
indivíduos, irrompeu na mídia nacional e
internacional como um dos últimos povos
‘primitivos’ da floresta amazônica.
Os Zo’é, quanto a si próprios, não se
consideram isolados e relatam uma densa
história de trocas e conflitos com grupos
indígenas da região, bem como de encontros
esporádicos com regionais, especialmente
castanheiros. Por volta de 1982, missionários
da Missão Novas Tribos iniciaram o processo
de atração e conseguiram reunir a maior parte
dos Zo´é em sua Base Esperança.
Entre 1989 e 1991, a Funai assume a
condução da assistência aos Zo’é, que é
mantida até hoje sob responsabilidade
exclusiva da Coordenadoria de Índios Isolados,
que cria a Frente de Proteção Etnoambiental
Cuminapanema em 2000, com o objetivo de
preservar o ‘isolamento’ do grupo.
Hoje, os Zo´é são 245 indivíduos,
distribuídos entre 11 aldeias.
A demarcação da TI Zo´é foi feita em 2001,
mas ainda não foi homologada.
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Organizações Indígenas no Brasil

Unidades de Conservação

Os povos indígenas da região do Amapá e norte do Pará estão representados por organizações
indígenas, legalmente constituídas, que atuam em defesa de seus direitos e interesses.
Atualmente, essas organizações desenvolvem convênios com órgãos de governo, administram
projetos em benefício das comunidades indígenas na área de saúde, educação, alternativas
econômicas e de valorização cultural. A heterogeneidade é a marca destas novas formas de
associação, representação e participação indígena nos contextos locais, regionais e nacionais.
Algumas representam um único povo, outras os povos de uma região ou terra indígena,
e há também associações que representam categorias específicas, como professores e artesãs.

No entorno das Terras Indígenas da região, um amplo conjunto de Unidades de Conservação vem sendo consolidado,
formando um dos maiores mosaicos contínuos de Áreas Protegidas da Amazônia. Nesta região encontramos Parques
Nacionais (Parna), Reservas Biológicas (Rebio), Estações Ecológicas (Esec), Reservas de Desenvolvimento Sustentável
(RDS), Reservas Extrativistas (Resex), Áreas de Proteção Ambiental (APA), Parques Naturais (Parnat), Florestas Nacionais
(Flona) e Florestas Estaduais (Flota). A legislação brasileira divide todas as Unidades de Conservação em duas grandes
categorias: de Proteção Integral e de Uso Sustentável conforme seu objetivo principal. As Unidades de Conservação
de Proteção Integral tem como objetivo principal a preservação da natureza, permitindo apenas o uso indireto de seus
recursos, como por exemplo, o ecoturismo. As Unidades de Conservação de Uso Sustentável tem como objetivo
compatibilizar a conservação da natureza, com a exploração direta de uma parcela de seus recursos, como, por exemplo,
coleta de Castanha do Brasil ou exploração da madeira. A maioria das Unidades de Conservação nesta região não
permite que haja moradores e a sua administração e fiscalização ficam a cargo do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e das Secretarias de Meio Ambiente (Sema) dos estados e municípios.

As principais organizações indígenas da região são:
APIO
AGM
OPIMO
AMIM

Oiapoque
Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque
Associação Galibi Marworno
Organização dos Professores Indígenas do Município do Oiapoque
Associação das Mulheres Indígenas em Mutirão

1992
2002
2005
2006

APITU
APITIKATXI
CCIAW

Tu m u c u m a q u e
Associação dos Povos Indígenas do Tumucumaque
Associação dos Povos Indígenas Tiriyó, Kaxuyana e Txikuyana
Centro de Cultura Indígena Aparai Wayana

1994
2004
1997

Apina
APIWATA

Wa j ã p i
Conselho das Aldeias Wajãpi
Associação dos Povos Indígenas Wajãpi do Triângulo do Amapari

1994
1998
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Mapa ilustrativo das terras indígenas e unidades de conservação no Amapá e norte do Pará,
elaborado pela equipe do Iepé, a partir de dados da Fundação Nacional do Índio, Governo do Estado
do Amapá, Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológicas do Estado do Amapá, Conservação Internacional, Instituto Socioambiental e Parque Amazônico da Guiana. As aldeias nas terras indígenas
foram georeferenciadas pelo Iepé com apoio da Apitikatxi, Apitu, Apina, Apio e Funai.
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Terras Indígenas
Nome

Parque Indígena do Tumucumaque
Rio Paru d´Este
Waiãpi
Uaçá
Galibi
Juminá
Zo'é

!

Unidade Nome

Esec
Esec
Flona
Flona
Flona
Flota
Flota
Flota
Flota

do Jari
do Grão-Pará
do Amapá
de Mulata
Saracá-Taquera
do Amapá
do Paru
do Trombetas
Faro

Estado

PA/AP
PA
AP
PA
PA
AP
PA
PA
PA

Parceria

Área (ha)

227.126
4.245.819
412.000
212.751
429.600
2.369.400
3.612.914
3.172.978
635.935

Unidade Nome

Parna
Parna
Parnat
RDS
Rebio
Rebio
Resex
Rebio
Esec
Resex

Montanhas do Tumucumaque
Cabo Orange
Parque Natural Municipal do Cancão
do Rio Iratapuru
de Maicuru
do Rio Trombetas
Beija-Flor Brilho de Fogo
do Lago Piratuba
das Ilha Maracá e Jipióca
do Rio Cajarí

Estado

AP
AP
AP
AP
PA
PA
AP
AP
AP
AP

Apoio

Área (ha)

3.867.393
619.000
370
806.184
1.151.760
385.000
68.524
357.000
72.000
501.771

Cidade
Ponto de
referência

Unidades de Conservação

Ri
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0

Os Wajãpi que vivem na TI Waiãpi somam
hoje 980 pessoas, distribuidas em 49 pequenas aldeias. A Terra Indígena foi identificada
nos anos 1970, mas sua delimitação formal só
ocorreu em 1980. Depois disso, sofreu
sucessivas tentativas de redução, tendo seus
limites legais demarcados e homologados
apenas entre 1994 e 1996. A demarcação foi
feita com a participação dos Wajãpi, numa
iniciativa pioneira apoiada pela Funai, pela
Agência de Cooperação Alemã (GTZ) e pelo
Centro de Trabalho Indigenista (CTI).
A área é de floresta tropical densa e tem
relevo acidentado, integrando o complexo das
Montanhas do Tumucumaque. Os Wajãpi
vivem da agricultura, da caça, da pesca
e da coleta, mudando periodicamente a
localizaçao de suas aldeias para permitir a
recuperação ambiental das áreas ocupadas.
O acesso às aldeias se dá pela BR 210, pelos
rios e por trilhas abertas no meio da floresta.
As famílias adquirem alguns instrumentos
de trabalho e mercadorias com a renda
dos aposentados e dos agentes comunitários
contratados pelo governo. Entre estes,
há professores indígenas, agentes de
saúde e agentes de saneamento.
Os Wajãpi falam uma língua tupi-guarani
e, em sua maioria, também falam e
entendem português. Em 2001 os Wajãpi
tiveram sua arte gráfica kusiwa registrada
pelo IPHAN e em 2003 suas expressões
gráficas e orais foram reconhecidas pela
Unesco como patrimônio da humanidade.
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Estado Área (ha)

PA/AP 3.071.067
PA
1.195.785
AP
607.017
AP
470.164
AP
6.689
AP
41.601
PA
668.572

