
no Tumucumaque LesTeno Tumucumaque LesTeno Tumucumaque LesTeno Tumucumaque LesTeno Tumucumaque LesTe

formação de jovens
formação de jovensformação de jovensformação de jovensformação de jovens

A formação é importante porque traz conhecimentos para que possamos entender nos-
sos direitos, proteger nosso território e meio ambiente e desenvolver nosso PGTA.

Pixuxu Apalai

Foram realizados diversos intercâmbios ao longo dessa formação: comemoração 

dos dez anos da Rede de Sementes do Xingu; curso Diálogos Agroecológicos na 

EMBRAPA; experiência de Formação dos AGAMIM – Agentes Socioambientais do 

Oiapoque; e também visita de cursistas do lado oeste do Complexo Tumucumaque.

JOVENS E LIDERANÇAS DO TUMUCUMAQUE OESTE E LESTEINTERCÂMBIO NO OIAPOQUEINTERCÂMBIO NO XINGU

Esses jovens vão ser futuro. A gente chegou no início, e a gente vem lutando, e eles 
que vão ser as futuras pessoas que vão começar a ajudar em suas aldeias. A gente ini-
ciou e eles vão começar a levar pra frente, e outras futuras gerações, mais ainda. No 
início, a gente teve dificuldades nas negociações, mas depois, nas futuras gerações, 
vai ser melhor ainda. Hoje eles estão aqui, vão aprender. Mas, nas aldeias deles, eles 
tem que fazer essa prática que fizeram aqui.                    Cecília Apalai

DIÁLOGOS AGROECOLÓGICOS NA EMBRAPA

TIs Tumucumaque e Rio Paru d’Este
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Plano de Gestão  
das terras IndíGenas  
Parque do tumucumaque  
e rIo Paru d’este

Antes mesmo da sanção presidencial ao 
Decreto 7.747 que institui a Política Nacional 
de Gestão Territorial e Ambiental de Terras 
Indígenas – PNGATI, a reflexão em torno de 
“como viver bem dentro da terra demarcada 
hoje e no futuro” já fazia parte das preocupações 
de cada “dono de aldeia”, a quem cabe zelar pelo 
bem estar dos moradores de cada comunidade 
local no interior das Terras Indígenas Parque do 
Tumucumaque e Rio Paru d’Este, situadas no 
Norte do Pará e divisa com Amapá.

Visando dialogar com a PNGATI, esse 
Plano de Gestão Territorial e Ambiental é 
fruto do trabalho coletivo e participativo das 
comunidades locais, lideranças indígenas, 
associações APIWA e APITIKATXI, com assessoria 
do Programa Tumucumaque/ Iepé e apoio da 
Funai, desde 2007. A partir de tudo que foi 
proposto, acordado e validado pelo conjunto 
dos donos de aldeia e moradores dessas TIs, é 
que foi elaborado este Plano, com o objetivo de 
auxiliar o planejamento da gestão sustentável, e 
a garantia da proteção territorial de ambas TIs.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,  

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

É importante para que possamos aprender a ter conhecimentos, sobre coisas 
que a gente não sabe. Isso faz a gente se motivar a aprender e repassar es-
ses conhecimentos aos parentes e os que necessitam.

Arekanapo Apalai Wayana

formação de jovens e lideranças
no Tumucumaque oesTe e LesTe

Formação e PGTA. 
Formação é fruto do 
PGTA, está dentro 
dele. É demanda dos 
caciques. Só estamos 
aqui fazendo execu-
ção dessa demanda. 
A nossa formação 
está sempre andando 
junto com o nosso 
PGTA. Que é o Plano 
de Gestão Territorial 
e Ambiental das nos-
sas Terras Indígenas 
Parque do Tumucu-
maque e Rio Paru 
d’Este. Vai fazendo 
aquele giro: PGTA 
traz para a Formação 
e a Formação fala do 
que está no PGTA. 
Ensinando jovens, 
caciques, lideranças 
a aprender mais um 
pouquinho.

(Aventino Tiriyó,  
aluno da Formação de 

Jovens no Tumucumaque 
Oeste e Presidente da 

APITIKATXI, 2019)

No período de 2016 a 2019, como parte das 
ações de implementação do PGTA do Tumucu-
maque Leste e Oeste teve início um Curso de 
Formação em Gestão Territorial e Ambiental 
para duas turmas de jovens e lideranças indí-
genas habitantes do extremo norte do Pará, 
no âmbito do Projeto “Bem Viver Sustentável”, 
executado pelo Iepé, em parceria com as Asso-
ciações APITIKATXI e APIWA, e com a FUNAI. 
Esse projeto, visou a implementação do PGTA 
destas duas terras indígenas por meio de ações 
e atividades com ênfase em quatro grandes as-
suntos: 1) a formação; 2) o fortalecimento da 
organização política das lideranças e da asso-
ciações indígenas representativas; 3) a vigilân-
cia e monitoramento territorial; e no 4) uso sus-
tentável dos recursos por meio de boas práticas 
de manejo e uso dos recursos naturais.

Esses jovens que vão 
ser futuro. A gente 
chegou no início, a 
gente vem lutando, e 
eles que vão ser as 
futuras pessoas que 
vão começar a aju-
dar em suas aldeias. 
A gente começou e 
eles vão continuar a 
levar para a frente, 
e outras futuras ge-
rações, mais ainda. 
No início a gente di-
ficuldade nas nego-
ciações, mas depois, 
nas futuras gerações, 
vai ser melhor ain-
da. Agora eles estão 
aqui, aprendendo. E 
nas aldeias deles, 
vão botar em prática 
o que aprenderam. 

(Cecilia Awaeko, 
Presidente da  
APIWA, 2019) 

Não podemos mais 
a fazer gestão dos 
nossos territórios 
igual era no passado. 
Agora tem limites 
que nos foram im-
postos. 

E para viver bem 
dentro desses limi-
tes temos que come-
çar a conversar com 
os jovens e lideran-
ças sobre gestão, 
que também é uma 
conquista dos povos 
indígenas. 

A partir dessa nossa 
luta é que surge a 
PNGATI. Então essa 
Formação não é um 
presente, é uma con-
quista do movimento 
indígena. 

(Angela Kaxuyana, 
colaboradora da Formação 

no Tumucumaque Oeste)

As formações e capacitações são componentes 
estruturantes dos objetivos específicos da Polí-
tica Nacional de Gestão Ambiental em Terras 
Indígenas (PNGATI). Seus eixos temáticos es-
truturam a atuação dessa Política na prática, 
dentre os quais, de um total de oito, há um 
específico para a formação. Desta forma, no 
Eixo 7 – Capacitação, formação, intercâm-
bio e educação ambiental encontram-se os 
objetivos específicos, ações e metas voltadas a 
treinamentos e oficinas, intercâmbios de expe-
riências entre diferentes povos, valorização de 
iniciativas de capacitação e formação continua-
da para as comunidades e organizações indíge-
nas comprometidas com a gestão territorial e 
ambiental de suas terras, conforme as turmas 
de alunos do Tumucumaque Oeste e Leste pu-
deram experienciar nos anos de 2016 a 2019, 
a cada atividade desta sua Formação.
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a nossa formação em consonância  
com a pngaTi e direiTos conquisTados

Então está na hora 
de começar a assu-
mir a responsabi-
lidade, começar a 
cuidar da nossa ter-
ra, trabalhar dentro 
da nossa aldeia, 
começar a participar 
hoje e agora. 

Antes a gente não 
estava tão inserido, 
não éramos ainda 
parte da liderança, 
mas como aprende-
mos muitas coisas, 
agora já somos in-
dicados, já somos 
membros da lideran-
ça, e sempre quando 
tiver reuniões e 
assembleias temos 
interesse, queremos 
participar 

(Joxi Wayana Aparai, 2016)

Formação é para atu-
ar nas associações 
indígenas; é apoio 
ao fortalecimento 
político e capacida-
de institucional das 
nossas associações 
(APIWA e APITI-
KATXI). Formação 
é garantir assem-
bleias anuais das 
nossas Associações. 
A Formação serve 
para lideranças, 
pois precisam estar 
mais unidas. Muitas 
vezes, as lideranças 
das aldeias pequenas 
não vêm nas reuni-
ões. As lideranças 
são exemplos para os 
jovens.

(Alunos do  
Tumucumaque Oeste)

No total, 26 alunos do Tumucumaque Oeste 
e 39 do Tumucumaque Leste, concluíram o 
curso realizado no período de 2016 a 2019. 
Ao longo desses anos, três temas relaciona-
dos aos principais eixos do seu PGTA foram 
priorizados, ao longo de 7 Etapas presenciais 
realizadas no Lado Oeste, e 7 Etapas presen-
ciais realizadas no Lado Leste, a saber:

Direitos Indígenas e Proteção Territorial 
(Legislação indígena e ambiental; gestão de 
Associações Indígenas, assim como aprendiza-
do de tecnologias de proteção territorial, como 
cartografia, imagens de satélite e GPS, utiliza-
das nas atividades de Proteção Territorial).

Uso Sustentável dos Recursos Naturais 
(Estudos e atividades relacionadas à melhoria 
da agricultura de corte e queima, boas práti-
cas em manejos diversos, incluindo apicultura e 
meliponicultura, assim como nutrição e saúde).

Sistemas de Conhecimento e Modelagem 
Participativa (Incentivo à reflexão crítica so-
bre a produção de conhecimento e à prática 
de pesquisas como uma ferramenta para o for-
talecimento cultural e empoderamento na re-
solução de problemas e tomadas de decisão).
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faLando sobre a nossa formação e  
o nosso fuTuro no Tumcumaque oesTe e LesTe
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o nosso curso de formação

Esse curso é para 
fortalecer as ativi-
dades, saber fazer 
busca, sobre terra, 
saúde, educação. A 
gente não quer ficar 
só dependendo dos 
Karaiwa (não-indí-
genas). Acho que 
chegou a hora de agir 
um pouco. Tem um 
ditado que diz: eu 
sou criança, mas um 
dia eu vou crescer. 
Chegou essa hora de 
um dia crescer, por-
que hoje, se temos 
algum problema, a 
gente fica esperando 
alguém vir aqui aju-
dar a resolver. En-
tão, para não acon-
tecer mais isso esses 
alunos precisam ser 
capacitados e forma-
dos. Um dia a gente 
vai ser técnico de 
alguma coisa. Vamos 
saber instalar rádio, 
mexer com computa-
dor, consertar motor, 
fazer projetos, criar 
associações. E aí 
será que a gente vai 
precisar de Karaiwa? 
Não! Já teremos o 
conhecimento aqui. 

(Alunos do  
Tumucumaque Leste)
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turma de alunos Oeste 
Akorina Guilherme Tiriyó Katxuyana

Alciano Napeyonünü Tiriyó
Aldine Isarina Tiriyó Katxuyana 

Alisson Arukurima Katxuyana Tiriyó
Augusto Diasam Tiriyó

Aventino Nakai Katxuyana Tiriyó
Bermo Pemu Tiriyó

Charles Watayahtë Waiaya Tiriyó
Dagoberto Waiyo Tiriyó
Emari Tiriyó Katxuyana

Everton Tayaware Tiriyó Katxuyana 
Gabriel Siwai Tiriyó

Graciano Sawesi Tiriyó Katxuyana
Itamar Yamasu Tiriyó

Jacilene Perena Katxuyana Tiriyó
Jeane Wakupu Tiriyó
Joanita Yumai Tiriyó

Magno Pawoe Tiriyó Katxuyana
Marineide Maparina Tiriyó

Mirlen Pisure Tiriyó
Nasirihko Yanesi Tiriyó

Otávio Mitipo Katxuyana Tiriyó
Rony Ayuwa Tiriyó 

Vianey Yumaki Katxuyana Tiriyó
Vitor Amaku Katxuyana Tiriyó

turma de alunos Leste 

Afonso Tiriyó 
Aikuare Wayana Apalai 

Amarikwa Apalai 
Apowaiko Apalai Wayana 
Araimare Waiapi Wayana 

Aramaxo Wayana 
Arasima Apalai Wayana 

Aratumure Wayana 
Arekanapo Apalai Wayana 
Arisapoty Apalai Wayana 
Arituapo Apalai Wayana 
Asunaka Apalai Wayana 

Aukapoty Apalai 
Enemha Apalai Wayana 

Iparauka Wayana 
Iroiman Apalai Wayana 

Jeremias Apalai 
João Weri Apalai 

Joxi Apalai Wayana 
Jurere Apalai 
Karai Wayana 

Karamuyikë Wayana Apalai 
Kareano Apalai 

Kurawa Wajãpi Wayana 
Kzan Wayana Apalai 
Marakarepo Apalai 

Mutete Apalai 
Muturi Apalai 

Onuapo Apalai Wayana 
Oseas Apalai 

Pixuxu Wayana Apalai 
Setu Apalai Wayana 

Seuripyny Apalai 
Siupanese Apalai Wayana 

Toromã Apalai Wayana 

realização

apoio

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE

DIREITOS INDIGENAS  
E PROTEÇÃO TERRITORIAL

USO SUSTENTÁVEL  
DOS RECURSOS NATURAIS

SISTEMAS DE CONHECIMENTO  
E MODELAGEM PARTICIPATIVA

TIs Tumucumaque e Rio Paru d’Este
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jovens, Lideranças e muLheres  
aprendendo nos inTercâmbios

Formação é estudar. Muita coisa aprendemos de 2016 até agora. Ela fortalece nosso conhe-
cimento, mostra visão de futuro, do que é bom e do que é ruim. A Formação serve para tudo. 
O que aprendemos temos que levar para todas as pessoas. É preciso continuar a formação e 
fortalecermos nossa cultura e nossa gestão territorial.
Wëinpato Imoitofë: aprendizagem sobre os direitos
Wëinpato ipunëfon kure wehtofe: aprimora o conhecimento para viver bem

(Charles, Emari, Aldine, Alciano, Joanita e Anisia)

A Formação é um estudo que traz coisas que não sabíamos, palavras difíceis. É importante 
para entendermos essas palavras difíceis que os karaiwa usam para sabermos responder essas 
palavras.Esse estudo é importante porque é por meio dele que sabemos usar essas palavras do 
karaiwa, ajudar os caciques, nossos mais velhos e nossas aldeias.
Antïnaunton ipatakan iweike: aprofunda nossos conhecimentos, traz conhecimentos difíceis.
Ëiware kïwehto eneyan iweike: traz novos conhecimentos.

(Graciano, Jacilene, Magno, Guilherme, Roni, Claudio, Jean, Arlesson)

A Formação é aprendizado para jovens. Ela nos dá novos conhecimentos, nos ensina o que não 
conhecemos. Nos mostra tudo o que está em nosso PGTA.
Formação nai wëinpato kïyamunkëton iwëinpato: Formação é aprendizado para os jovens
Ëiware kïwehto ekaraman: nos dá conhecimentos.

(Jeane, Tatiana, Dagoberto, Erlisson, Rubinho, Zidane, Jota, Marineide)

“A formação é como um grande mutirão. Todo mundo participa. Tem os alunos, tem as lideran-
ças, tem a associação, o Iepé, a Funai. Cada um é responsável por uma parte do trabalho. Mas 
só funciona se todo mundo trabalhar junto, tem que ter interesse”.

(Cecília Awaeko Apalai, 2019)

Gostei da metodologia. Me deu um susto, gostei muito. Não sabia que os jovens estavam fa-
zendo no curso. Aí decidi participar e me assustei de tão bom. Pensei que fosse só para comer 
frango, aí participei e gostei muito, quero continuar até o final. 

(Ozeia Apalai)

Muito importante o curso de formação. Não quero parar.”. -
(Takiapo Apalai)

Agradeço muito pela presença de vocês. Eu sei que não é fácil vir para cá, mas mesmo assim 
vocês continuam vindo e ajudando muito nosso povo. Eu sei que é difícil, mas vocês sempre apa-
recem. Espero muito que nossa parceria continue assim

(Cecília Awaeko Apalai)

Agradeço pela formação, é muito importante para os jovens. Quero que meus filhos e meus netos 
participem e continuem. Agradeço a todos que vem aqui. Boa viagem.

(Aramaxo Wayana)
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jovens, Lideranças e muLheres  
aprendendo nos inTercâmbios

Os intercâmbios 
mostram a diversi-
dade de outros povos 
e conhecimentos, 
tanto dos outros 
quanto nossos. Esses 
intercâmbios são 
importantes para 
termos essas trocas 
de conhecimentos. 
Participei da Fes-
ta Kahyana, na TI 
Kaxuyana-Tunayana, 
e vi como é bom os 
outros povos se or-
ganizando. Também 
aprendemos mais so-
bre a gente mesmo. 
O que pode melhorar 
é que as pessoas que 
foram para essas 
experiências devem 
compartilhar com 
jovens e mais velhos 
aquilo que viveram. 
Tem me trazido mui-
ta força conhecer 
essas outras pessoas 
nos intercâmbios.

 (Dagoberto Tiriyó, aluno 
do Tumucumaque Oeste)

Os intercâmbios foram pensados como mo-
mentos práticos da formação, incorporando 
não apenas os alunos do curso, como os caci-
ques (donos de aldeias) e representantes das 
mulheres. Assim foram realizados cinco gran-
des viagens para distintas áreas do país cujos 
objetivos voltaram-se a apresentar in loco ex-
periências de gestão territorial e ambiental, in-
cluindo manejos experimentais interculturais; o 
empoderamento sociocultural e das organiza-
ções indígenas; a proteção territorial e o forta-
lecimento dos direitos dos povos indígenas.

O intercâmbio é 
quando a gente 
vai aprender com 
as habilidades dos 
outros. Quando a 
gente vai buscar o 
conhecimento deles. 
Por exemplo, eu vou 
na aldeia Matawaré, 
e o pessoal de lá 
trabalha diferente 
daqui, e a gente vai 
lá e traz o conhe-
cimento para cá. A 
gente está tentando 
fazer isso. Educa-
ção ambiental é que 
nós tem que cuidar 
da nossa plantação, 
como é o jeito de 
fazer. 

(Alunos do  
Tumucumaque Leste)

INTERCÂMBIO NO XINGU

INTERCÂMBIO NO OIAPOQUE
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avaLiando a nossa formação (2016-2019)  
Tumucumaque oesTe
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avaLiando a nossa formação (2016-2019)  
Tumucumaque LesTe

no Tumucumaque oesTe e LesTe

Plano de Gestão  
das terras IndíGenas  
Parque do tumucumaque  
e rIo Paru d’este

Antes mesmo da sanção presidencial ao 
Decreto 7.747 que institui a Política Nacional 
de Gestão Territorial e Ambiental de Terras 
Indígenas – PNGATI, a reflexão em torno de 
“como viver bem dentro da terra demarcada 
hoje e no futuro” já fazia parte das preocupações 
de cada “dono de aldeia”, a quem cabe zelar pelo 
bem estar dos moradores de cada comunidade 
local no interior das Terras Indígenas Parque do 
Tumucumaque e Rio Paru d’Este, situadas no 
Norte do Pará e divisa com Amapá.

Visando dialogar com a PNGATI, esse 
Plano de Gestão Territorial e Ambiental é 
fruto do trabalho coletivo e participativo das 
comunidades locais, lideranças indígenas, 
associações APIWA e APITIKATXI, com assessoria 
do Programa Tumucumaque/ Iepé e apoio da 
Funai, desde 2007. A partir de tudo que foi 
proposto, acordado e validado pelo conjunto 
dos donos de aldeia e moradores dessas TIs, é 
que foi elaborado este Plano, com o objetivo de 
auxiliar o planejamento da gestão sustentável, e 
a garantia da proteção territorial de ambas TIs.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,  

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
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INTERCÂMBIO NA TI KAXUYANA-TUNAYANA
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