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APRESENTAÇÃO

E
xistem assuntos sobre os quais não po-
demos nos omitir. Em meio ao contex-
to político conturbado e ao cenário de 
priorização da agenda desenvolvimentis-
ta em detrimento da valorização da di-

versidade sociocultural do país, com cada vez 
maiores restrições ao direito de participação, 
é premente a necessidade de mais efetividade 
das articulações da sociedade civil em torno 
de temas estratégicos. Por isso, este relatório 
inaugura suas páginas com um artigo de Ivar 
Busatto, coordenador geral da OPAN, sobre 
um assunto que espelha o comportamento 
da sociedade brasileira com as populações in-
dígenas: o drama Guarani. Ali está estampada 
a história de invisibilidade, trabalho escravo e 
esbulho de terras e de direitos. Tanta violência, 
tantas mortes e insegurança por uma fração do 
território que tem lhes sido tirado há cinco sé-
culos, por 165 mil hectares, ou 0.5% do estado 
de Mato Grosso do Sul. 
Esta história é presente, não é passado. E pre-
cisa de apoio, de gente com esperança para a 
construção de soluções. Aliás, vem da bacia do 
Juruena um exemplo de articulação que supera 
os limites territoriais, entre indígenas, agricul-
tores familiares e citadinos. Unidos pela inten-
ção de proteger as águas de mais de 100 em-
preendimentos hidrelétricos previstos para a 
região, pessoas e instituições constroem alian-
ças pelo direito de participarem dos processos 
de tomada de decisão que poderão influenciar 
diretamente suas vidas e das próximas gera-
ções. Este tem sido um dos mais férteis campos 
de atuação do Programa de Direitos Indígenas, 
que traz detalhes e especificidades desse mo-
vimento, entre outros eixos estratégicos.
Como novos espelhos, a OPAN tem se esfor-
çado para projetar as experiências bem su-
cedidas de conservação da biodiversidade e 
manejo comunitário, prioridades do Programa 
Amazonas. Em 2015, a pesca manejada do 
pirarucu empreendida pelo povo Paumari do 
rio Tapauá rendeu aos indígenas e à OPAN o 
Prêmio Nacional da Biodiversidade, concedido 
pelo Ministério do Meio Ambiente. A iniciativa 
também foi reconhecida como tecnologia so-
cial pela Fundação Banco do Brasil e se tornou 

referência no processo de fortalecimento co-
munitário e controle social em todo o sul do 
Amazonas. Ao mesmo tempo, a OPAN reinau-
gura suas ações nas regiões do Médio Solimões 
e Médio Juruá com apoios estratégicos para a 
estruturação de cadeias produtivas da socio-
biodiversidade em terras indígenas e unidades 
de conservação.
Essas iniciativas que fomentam a construção 
de um modelo de gestão territorial indígena 
em busca por relações mais harmônicas no en-
torno também têm sido implementadas pelo 
Programa Mato Grosso. Nesse contexto, des-
tacamos o processo de elaboração dos Planos 
de Gestão da Terra Indígena Tirecatinga, dos 
povos Nambikwara, Terena, Manoki e Paresi, e 
de Marãiwatsédé, do povo Xavante. Outro as-
pecto marcante foram as diversas oficinas de 
educação ambiental que pretenderam quebrar 
barreiras e preconceitos entre jovens e edu-
cadores no noroeste do estado. Em ambiente 
hostil e conflituoso, eles tiveram a oportunida-
de de um diálogo franco frente aos povos indí-
genas, uma experiência que passou a ser mais 
facilmente replicada em outras regiões. 
Em mais um artigo, a OPAN prioriza as dis-
cussões sobre as propostas que pretendem 
fragilizar o licenciamento ambiental no país, 
tema de suma importância e urgência, pois os 
projetos tramitam velozmente no Congresso 
Nacional e no Conama. Sobre tal preocupante 
movimento, que pode influenciar drasticamen-
te os direitos indígenas, este relatório dedica 
algumas de suas páginas. Lola Rebollar, coor-
denadora técnica da OPAN que representou a 
instituição em Paris nos eventos da sociedade 
civil durante a Conferência do Clima, também 
faz reflexões acerca da necessidade de maio-
res contribuições dos indígenas na pauta cli-
mática, trazendo exemplos de outros povos 
do mundo e a opinião de especialistas. E num 
balanço sobre a sustentabilidade institucio-
nal, Rochele Fiorini, coordenadora financei-
ra da OPAN, apresenta iniciativas e propostas 
para o aprimoramento de seus processos de 
transparência.

Boa leitura!
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U
m drama humanitário chama atenção 
no estado de Mato Grosso do Sul. A si-
tuação do povo Guarani impacta e in-
comoda grande parte da população da-
quela e de outras regiões brasileiras. Há 

quem se solidarize com a dor e a vida de grande 
parte da população indígena, mas há também 
muita gente que considera esse grupo social 
um estorvo, um entrave a ser banido para que 
o progresso e a pujança do Estado prosperem. 
Com esta visão, não há argumentos que con-
vençam quem não quer ver um índio na sua 
frente. Para essas pessoas, na melhor das hipó-
teses, pode-se aceitar a ideia de que “os índios 
devem ser integrados e que sejam produtivos”. 

Os governos oferecem políticas assistenciais 
que são absolutamente insuficientes para re-
verter e transformar um quadro onde faltam 
perspectivas, esperança, autoestima e progra-
mas na construção de caminhos com o pro-
tagonismo dos Guarani. Por outro lado, não 
falta a eles solidariedade. De todas as partes 
surgem campanhas que demonstram indig-
nação.  E não há dúvidas que qualquer inter-
venção no contexto atual desse povo é muito 
complexa. Competência, coragem, tolerância, 
habilidade no diálogo com todas as partes são 
fundamentais.

No drama Guarani se espelha o comportamen-
to da sociedade brasileira com as populações 
indígenas. Ali está estampada a história de cin-
co séculos de invisibilidade, trabalho escravo e 
esbulho de terras e de direitos. Mas os Guarani 
estão aí insistindo e resistindo para que a vida 
nesta Mãe Terra seja possível sem donos e cer-
cas, mas com espaço para todos, inclusive para 
outros brasileiros que pensam diferente e que 

têm leis diferentes em garantia à propriedade 
particular.

Habitantes há milhares de anos neste chão 
sagrado, os Guarani perderam nas últimas dé-
cadas territórios essenciais e vitais. Esta é a 
razão de se exporem às violências e à morte 
para assegurar espaços de tekohas (lugares de 
habitação). Caarapó, Juti, Naviraí, Amambai, 
Iguatemi, Itaporã e Maracaju são só alguns 
exemplos de municípios fundados em seu ter-
ritório nesse último século. Toda a atuação do 
Estado brasileiro em solo Guarani previa a inte-
gração ou o desaparecimento dos indígenas – 
integração, neste caso, pode ser traduzida para 
“ou vocês, índios, se juntam ao nosso projeto e 
se misturam com os demais brasileiros, ou es-
tão fora de nossos planos nacionais”.

Foi com esse propósito que o Serviço de 
Proteção aos Índios (SPI), fundado pela lide-
rança do Marechal Cândido Rondon, em 1910, 
criou a figura jurídica das reservas indígenas, 
isto é, “vamos reservar algumas áreas de terra 
para os índios enquanto eles se integram, de-
pois essas terras também podem ser disponibi-
lizadas”. Os Guarani, diferentemente de outros 
povos, resistem sem violência. Por isso não 
houve razão para eliminá-los à força.

Hoje, mais fortes por conhecerem melhor seus 
direitos e seus aliados, mesmo no limite da pa-
ciência com o Estado Nacional, que não os vê 
como cidadãos, como povo, garantindo-lhes o 
direito à diferença em seu próprio território, os 
Guarani lutam com todas as suas forças, pacifi-
camente, expondo-se à violência e à morte por 
um espaço de terra que gira em torno, na me-
lhor das hipóteses (porque muitas áreas ainda 

EM APOIO AOS GUARANI E SUA LUTA  
POR 0,5% DA TERRA DE MATO GROSSO DO SUL

Ivar Luiz Vendruscolo Busatto
Coordenador geral da OPAN
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não estão delimitadas) de 0,5% do território 
de Mato Grosso do Sul, ou seja, 165.326 hec-
tares. Isso equivale a aproximadamente o ter-
ritório Xavante de Marãiwatsédé, desintrusado 
em 2013, onde vivem cerca de mil indígenas. 
Donos das terras por milhares de anos, hoje 
estão sendo alvejados porque lutam por este 
pequeno espaço de terra. Até Mato Grosso, es-
tado campeão de produtividade, reconheceu 
15% de seu território como terras indígenas já 
regularizadas.
Um dos grandes responsáveis pela situação 
dos Guarani é o próprio Estado, que docu-
mentou as terras indígenas para outros bra-
sileiros e a eles garantiu um direito de lega-
lidade, especialmente a partir do Governo 
Vargas, em 1945.

Se houve uma injustiça não garantindo aos 
Guarani o direito aos seus tekohas, não será 
com outra injustiça (contra quem de boa-fé) 
que se reparará o mal inicial, simplesmente 
anulando um direito adquirido pelos atuais 
ocupantes das terras em questão. Por isso, é 
preciso encontrar soluções, não as mesmas 
para todos, considerando a complexidade e as 
diferenças caso a caso. Um passo importante 
foi iniciado pelo Conselho Nacional de Justiça, 
que aponta caminhos em seu relatório de 2013 
sobre a questão indígena em Mato Grosso do 
Sul. No documento, que traz um diagnóstico 
geral das terras indígenas daquele estado, são 
feitas recomendações visando formas de so-
lucionar os conflitos observando os diferentes 
envolvidos – indígenas, empresários, poder 
público e outros.

Mas é preciso prosseguir para não tornar um 
problema, que já é complexo, em um caso sem 
solução. É preciso contar com forças-tarefas 
governamentais que proponham entendimen-
tos possíveis e legais, onde todas as partes 
devem buscar saídas duradouras e definitivas. 
Não é admissível ver o sangue guarani pingar 
sobre toda a produção agropecuária de Mato 
Grosso do Sul. 

Além da questão fundiária, há inúmeras ou-
tras situações que envolvem os Guarani e que 
precisam não só de solidariedade (valor impor-
tante), mas de ações efetivas que ultrapassem 
políticas de generosidade como cestas básicas, 
bolsa-família e outras. É da maior importância 
estabelecer políticas que possam transformar 
a vida daquele povo contando com o prota-
gonismo de seus membros e de suas comu-
nidades. Por isso, a OPAN está buscando uma 
aproximação com as demais organizações in-
digenistas brasileiras, para, junto aos Guarani, 
garantir sua segurança, autonomia e territórios 
onde possam desenvolver sua cultura, suas 
tradições. 

Se neste país não se buscar solução imediata 
para garantir a vida dos Guarani, se o poder 
econômico continuar passando por cima até 
mesmo dos 0,5% de território pelo qual estão 
lutando, o rastreamento de toda a produção 
agropecuária daquele estado vai estar man-
chado. E isto, certamente, não interessa a nin-
guém. Apelamos a uma tomada de consciência 
nacional, salutar para os Guarani e para toda a 
sociedade.

4ª Assembleia (Aty Guasu) das Mulheres Guarani Kaiowá, na 
Tekoha Sombrerito, município de Sete Quedas (MS).
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À
s margens dos rios formadores da bacia 
do Juruena, em Mato Grosso, pulsa a 
cada ano mais intensamente um espíri-
to mobilizador que envolve agricultores 
familiares, povos indígenas, estudantes 

e organizações da sociedade civil. Todos esses 
grupos resolveram deixar suas diferenças de 
lado e, anos atrás, tomaram uma importante 
decisão: querem se colocar politicamente e 
participar das ações que vão definir os rumos 
do desenvolvimento social, econômico, políti-
co, ambiental e cultural na bacia do Juruena, 
braço formador do rio Tapajós.
Desde que pela primeira vez essas comunida-
des se depararam com os mapas que projetam 
mais de uma centena de empreendimentos 
hidrelétricos barrando praticamente todos os 
rios da região, resolveram sair da invisibilida-
de e não querem estar alheias a esse proces-
so que poderá interferir tão profundamente 
em suas vidas. Uniram-se no entorno de uma 

coletividade denominada Rede Juruena Vivo, 
que se encontra apenas no começo de uma 
longa trajetória de crescimento e consolidação. 
Diferentemente do que ocorreu em outras 
bacias, a maioria das usinas previstas para o 
Juruena ainda não está na ordem do dia no 
planejamento governamental, que tem dado 
prioridade a outros empreendimentos no Teles 
Pires e no Tapajós neste momento. As comuni-
dades interessadas em ter voz ativa no futuro 
do Juruena têm um pouco mais de tempo para 
se formar e se informar a respeito de temas 
que podem influenciar diretamente a integri-
dade das águas límpidas da bacia – mudanças 
nas regras do licenciamento ambiental, inicia-
tivas de gestão territorial de terras indígenas, 
criação de comitês de bacia, participação em 
conselhos municipais de meio ambiente, defe-
sa de direitos constitucionais, garantia de cida-
dania e tantos outros temas. Tudo isso deverá 
deixá-los mais preparados para uma tomada 

PROGRAMA DE DIREITOS INDÍGENAS,  
POLÍTICA INDIGENISTA E INFORMAÇÃO À SOCIEDADE

Andreia Fanzeres
Coordenadora do Programa de Direitos Indígenas*
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Participantes das discussões do II Festival Juruena Vivo.

* Este texto foi construído com o apoio da coordenadora do Programa de Direitos Indígenas da OPAN no triênio 2013-
2015, Andrea Jakubaszko, além das informações de Gustavo Silveira, coordenador do Programa Amazonas, e dos indige-
nistas Catiúscia Custódio de Souza, Diogo Giroto e Magno dos Santos.
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de decisão consciente e condizente com os va-
riados interesses de uma bacia tão diversifica-
da social e culturalmente como a do Juruena. 
Para apoiar esse processo em curso de forta-
lecimento comunitário na bacia do Juruena, o 
Programa de Direitos Indígenas da OPAN tem 
dedicado seus maiores esforços desde que foi 
criado, em 2013. Por toda a presença e histórica 
intervenção indigenista na região, a OPAN mer-
gulhou de cabeça nesses rios, com o objetivo 
de tecer contribuições concretas para além do 
direito à terra, mas também ao direito à água. 
Nessa trajetória, tem contado com parceiros 
fundamentais como a Embaixada da Noruega 
e a Misereor, que apostaram na relevância 
desta causa e têm financiado ações visando: 
à ampliação do potencial analítico e participa-
ção propositiva de povos na bacia do Juruena 
frente às ameaças de supressão dos direitos 
indígenas conquistados; aumento da visibilida-
de desses povos quanto ao entendimento de 
seus conhecimentos, valores, lutas e deman-
das diante da sociedade civil; e  fortalecimento 

das articulações indígenas, e desses com gru-
pos aliados, apoiando interfaces com o poder 
judiciário, legislativo e executivo. 
Em 2015, a OPAN implementou uma nova me-
todologia para acompanhar e visualizar a pro-
jeção de empreendimentos de infraestrutura 
por meio do acompanhamento dos inventários 
hidrelétricos. Isso, em si, foi uma novidade por-
que pela primeira vez foram plotados em um 
mesmo mapa todos os trechos de rios coloca-
dos à disposição da iniciativa privada, o anda-
mento da elaboração de projetos básicos, as 
solicitações de outorga do uso da água e todas 
as demais etapas que antecedem o licencia-
mento ambiental – fase em que, infelizmente, 
tem sido muito difícil interferir nos processos 
pela via administrativa. Assim, monitorando os 
projetos antes do licenciamento, temos tido 
mais condições de exercitar o controle social a 
partir dos princípios da prevenção e da precau-
ção, o que complementa a estratégia jurídica 
para lidar com esses empreendimentos.
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Indígenas do povo Rikbaktsa, OPAN e parceiros participam de expedição fluvial pelo Médio Juruena.
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Estudos e mapas atualizados anualmente pela 
OPAN e parceiros têm se tornado materiais es-
senciais para o entendimento do cenário eco-
nômico e social na bacia do Juruena, além de 
servirem como ferramenta de visibilidade pela 
urgência de proteção da integridade da bacia, 
sensibilização entre agricultores familiares e indí-
genas que estão construindo a Rede Juruena Vivo 
e de porta para o diálogo com o poder público e 
financiadores. Eles são instrumentos para a exe-
cução de outras duas estratégias de atuação: 

• A primeira delas é a realização de expedições 
fluviais pela bacia do Juruena com povos 
indígenas potencialmente impactados. Depois 
de percorrermos com representantes de 
diversas etnias trechos dos rios Cravari, Sangue 
e Papagaio nos anos anteriores, em 2015 foi 
a vez de navegarmos pelo Médio Juruena 
junto com seus habitantes, o povo Rikbaktsa. 
No mês de maio seis embarcações com 23 
pessoas, entre indígenas, representantes da 
OPAN, da Funai, do Instituto Centro de Vida 
(ICV), um consultor ambiental e um cinegrafista 
percorreram por três dias pontos históricos, 
míticos e vulneráveis em 200 quilômetros ao 
longo do rio Juruena com vistas ao registro 
do estado de conservação da região e das 
análises dos indígenas diante das previsões de 
instalação de hidrelétricas que poderão deixar 
boa parte de seu território debaixo d’água.
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Mapa que reune informações sobre 
inventários hidrelétricos e mineração na 
bacia do Juruena impressiona indígenas.

As expedições ensinam como valorizar o modo 
de ser dos indígenas ao empoderá-los diante 
de seu território, permitindo que eles sejam os 
sujeitos do planejamento com base nos seus 
conhecimentos e práticas sobre suas terras, 
através da metodologia do diálogo intercultural 
aplicada ao indigenismo historicamente prati-
cado pela OPAN. Essa valorização se dá ao es-
timular e apoiar o deslocamento de diferentes 
gerações de homens e mulheres pelo território 
histórico de ocupação, ao favorecer o uso de 
práticas e técnicas produtivas/rituais no con-
texto do acesso aos recursos presentes nas ter-
ras indígenas, ao expandir o olhar indigenista 

por sobre o território e a perspectiva nativa 
para além dos espaços das aldeias. Como es-
tratégia de formação política as expedições: 
possibilitam a verificação in loco do contexto 
e condições do cenário territorial, permitem o 
registro das narrativas nativas sobre esse cená-
rio, favorecem a problematização e reflexão de 
inúmeros fatores – políticos, econômicos, fun-
diários, estatal, legal, ambiental, administrati-
vos, geopolítico, históricos, estimulam o inter-
câmbio de visões e experiências e a criação de 
pautas, estratégias e agendas comuns e opor-
tunizam a circulação intensa de informações. 

Expedições pelo Juruena
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• A segunda aposta tem sido apoiar os 
“Festivais Juruena”. Eles têm sido ricos 
momentos de trocas de experiências entre 
acadêmicos, poder público, agricultores 
familiares, indígenas, movimentos sociais 
entre outros atores unidos pelas águas, 
pela integridade da bacia do Juruena. Se 
antes essas eram oportunidades de acessar 
informações sobre o contexto das obras 
de infraestrutura e suas implicações para 
a região, em 2015 o II Festival Juruena 
Vivo, que aconteceu no município de 
Juína, inaugurou uma nova forma de tocar 
corações e mentes para a importância do 
tema: pela cultura. No festival houve feira 
da agricultura familiar, concurso musical, 
exposição de fotografias e muita emoção. 
Por meio dos shows, a vida do Juruena 
virou canção e o festival consagrou Marcelo 
Manhuari Munduruku, que compôs e 
interpretou “Juruena Caminhos”, a grande 
vencedora. Para os próximos anos, a 
mobilização em torno da Rede Juruena 
Vivo continuará entre as prioridades da 
OPAN, que a considera estratégica para 
viabilizar a participação, o controle social 
e a disseminação de informações para as 
populações mais vulneráveis quanto aos 
impactos de grandes obras de infraestrutura 
na bacia do Juruena. 

De 2013 a 2015, o Programa de Direitos 
Indígenas da OPAN publicou materiais de refe-
rência para fornecer os subsídios necessários 
aos seus objetivos de trabalho. Produzimos 
“Controle social na saúde indígena: a experiên-
cia da OPAN em Brasnorte” (2013), sobre as li-
ções e resultados dos dez anos em que a OPAN 
firmou convênio com a Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa) e apoiou diretamente o proces-
so de fortalecimento do controle social entre 
os povos Manoki, Myky e Enawene Nawe na 
saúde local. Em 2014, “ICMS Ecológico e desen-
volvimento municipal em Mato Grosso” abran-
geu todo o estado ao avaliar a aplicação deste 
benefício junto às receitas dos municípios que 
detém áreas protegidas em sua extensão terri-
torial no enorme desafio de transformá-lo, na 
prática, em uma política pública de gestão am-
biental local sustentável. 

Além desta publicação, que ficou esgotada em 
poucos meses diante do imenso interesse na 
discussão especialmente entre organizações 
da sociedade civil e poder público, o programa 
realizou um monitoramento anual da política 
indigenista, registrando o movimento legislati-
vo, executivo e judiciário – sobretudo aquele 
empreendido pelos povos indígenas e organi-
zações civis – na tramitação de projetos que 
interferem na política indigenista e nos direitos 
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Show do violeiro Victor Batista anima II Festival Juruena Vivo, realizado em Juína-MT, em outubro de 2015.

AN
D

RE
IA

 F
AN

ZE
RE

S/
O

PA
N

constitucionais desses povos. Esse caderno, 
que teve uma primeira versão impressa em 
2013 e foi amplamente distribuído entre povos 
indígenas nas áreas de atuação direta da OPAN 
e na Mobilização Abril Indígena de 2014, tem 
grande potencial de replicação nas aldeias.

Deste modo, ao final de 2015, consolidamos 
três anos de monitoramento expressos no 
“Caderno de Direitos Indígenas”, que traz con-
ceitos e informações essenciais para o enten-
dimento da temática de um modo simples e 
atraente. Fala de democracia, atribuições e pa-
peis dos três poderes, histórico da mobilização 
pela constituinte de 1988, suas conquistas para 
os povos indígenas, outras medidas com força 
de lei como a Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), conflitos em 
torno das terras indígenas e marcos legais im-
portantes para o entendimento do processo de 
mudanças na política indigenista, como o caso 
Raposa Serra do Sol, e as ações e reações de-
correntes do andamento de projetos como a 
PEC 215, PEC 71, PLS 37, PLP 227 e tantas ou-
tras medidas de âmbito administrativo. 

Todo esse material chegou às mãos de uma 
ampla gama de associações indígenas de todo 
o país, incluindo as mais expoentes no cená-
rio da mobilização indígena como Articulação 
dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), a 
Coordenação das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira (Coiab), a Federação das 
Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn), 

entre outras. Além dessa difusão em escala 
nacional, este material esteve presente nas 
etapas da Conferência Nacional de Política 
Indigenista (CNPI) operando como importante 
referência e subsídio à atuação do movimento 
indígena segundo retornos obtidos diretamen-
te das bases.
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A Conferência Nacional de Política Indigenista, 
que comportou etapas locais, regionais e na-
cional, representou um marco histórico para 
a política indigenista e um avanço em direção 
à efetivação dos direitos indígenas no país. 
Neste sentido, os indigenistas da OPAN estive-
ram presentes em todas as etapas do processo 
contribuindo com a articulação, mobilização e 
o subsídio de informações relevantes aos po-
vos indígenas no que tange aos seus interesses 
sociais, culturais, políticos e econômicos. Ao 
longo de 2015, acompanhamos mais de per-
to as etapas locais de Juína (MT), Lábrea (AM) 
e Tapauá (AM), além das regionais de Lábrea 
(AM), Manaus (AM) e Cuiabá (MT) e da nacio-
nal, que aconteceu em Brasília (DF) no mês de 
dezembro reunindo cerca de 1.500 participan-
tes.Das mais de quatro mil propostas elabora-
das nas etapas locais e regionais, a conferência 

elencou 886, das quais 226 foram consideradas 
urgentes. Elas versaram sobre seis eixos temá-
ticos – territorialidade, autodeterminação e 
controle social, sustentabilidade, direitos in-
dividuais e coletivos, diversidade cultural e di-
reito à memória e à verdade – e privilegiaram 
questões que envolvem demarcação e homo-
logação de terras indígenas, o fortalecimen-
to da Funai e a criação imediata do Conselho 
Nacional de Política Indigenista, reivindicação 
acatada pela presidência da República. 
Local e regionalmente, observamos que muitos 
indígenas traziam dúvidas sobre os objetivos e 
propósitos da conferência. Por isso, em vistas 
de garantir o efetivo direito de participação, a 
OPAN dedicou-se a um acompanhamento di-
reto, seja traduzindo, explicando, facilitando 
e mediando mesas de discussão, ou, ainda, 
relatando detalhadamente os temas da CNPI. 
Além da questão fundiária, a reestruturação da 
Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e 
dos territórios educacionais indígenas estive-
ram no alvo dos pleitos levantados. Eram pa-
tentes também as preocupações com a política 
de compensação por impactos de empreendi-
mentos de infraestrutura no entorno das terras 
indígenas. A presença de autoridades durante 
as primeiras etapas da conferência foram, ain-
da, uma oportunidade para encaminhamento 
de questões mais específicas e pontuais trazi-
das por cada povo.

I Conferência Nacional de Política Indigenista

Manifestações em frente ao Congresso Nacional marcaram etapa nacional da CNPI.

Indígenas de Mato Grosso participam  
da etapa regional da CNPI em Cuiabá.
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A participação mais ativa em fóruns de articu-
lação política tem dado mais protagonismo à 
OPAN acerca das discussões que influenciam 
diretamente os povos indígenas e as regiões 
em que atuamos. Nos últimos anos, além 
da Rede Juruena Vivo e do Programa Mato-
Grossense de Municípios Sustentáveis (PMS-
MT) – que é ambiente propício ao diálogo com 
os gestores municipais sobre o potencial do 
ICMS-Ecológico para a gestão ambiental local 
– a OPAN tem participado propositivamente 
na Campanha Nacional Energia para a Vida, 
do GT Infraestrutura da Articulação Regional 
Amazônica (ARA), onde vem contribuindo com 
ações e reflexões sobre o Juruena de forma in-
tegrada às estratégias das demais organizações 
da sociedade civil envolvidas com a proteção 
da bacia do Tapajós.
Outro espaço de participação privilegiado tem 
sido o Fórum Mato-Grossense de Mudanças 
Climáticas, favorável ao nivelamento técni-
co e acompanhamento das políticas locais 
relacionadas ao clima e serviços ambien-
tais. Por fim, destacamos as articulações da 
OPAN com as demais organizações filiadas ao 
Fórum Mato-Grossense de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (Formad) no Conselho 
Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso 
(Consema), espaço que tem potencializado 
maiores alcances às nossas contribuições em 
relação às políticas que interferem na vida dos 
povos indígenas, especialmente nas discussões 
sobre licenciamento ambiental. 
Cabe destacar a cada vez mais estreita parce-
ria com o povo Manoki em relação à vigilância 
territorial, ao encaminhamento de denúncias 

e articulação com órgãos públicos. Com pro-
cesso de homologação de seu território tra-
dicional paralisado há anos, os Manoki têm 
incrementado sua capacidade de registrar e 
pressionar politicamente organizações parcei-
ras e tomadores de decisão tendo em vista a 
urgência da desintrusão, indenização aos ocu-
pantes de boa-fé e finalização do processo de 
regularização fundiária em sua terra. Hoje, ela 
está ameaçada pela velocidade da exploração 
madeireira clandestina, abertura de estradas, 
de fazendas e até loteamentos inteiros – sem 
falar no risco de alagamento de locais sagrados 
caso o planejamento hidrelétrico do governo 
seja posto em prática no rio do Sangue.
Três anos após a histórica desintrusão da Terra 
Indígena Marãiwatsédé, quando mesmo sem 
a constituição formal do Programa de Direitos 
Indígenas na OPAN a instituição priorizou as 
lutas e estratégias Xavante pela retomada de 
seu território tradicional, os contínuos desafios 
vêm sendo enfrentados um a um. Em 2015, 
acompanhamos e encaminhamos reivindica-
ções dos indígenas com relação à melhoria de 
sua qualidade de vida e à garantia de apoio 
por parte da Funai quando da ameaça de ex-
tinção da coordenação regional que atende 
os Xavante de Marãiwatsédé. A existência de 
estradas que cortam o território indígena e a 
demora na abertura de um desvio na BR-158 
passando pelo entorno de Marãiwatsédé pror-
rogam as condições de fragilidade territorial, 
razão pela qual o apoio à vigilância e ao enca-
minhamento de denúncias continuam sendo 
importantes frentes de atuação da OPAN junto 
ao povo Xavante.
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Imagem das declarações do Cadastro Ambiental Rural (CAR)  
apontam 54 fazendas dentro da Terra Indígena Manoki.
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Criança Jamamadi, aldeia Embaúba, TI Jarawara/Jamamadi/Kanamanti.
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 Nambikwara e convidados dançam em roda durante ritual da Menina-Moça. 
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PROGRAMA AMAZONAS

Gustavo Silveira
Coordenador do  

Programa Amazonas

Vinícius Benites Alves
Coordenador do projeto  

Arapaima: redes produtivas

Jamamadi e Apurinã trabalhando com as cadeias produtivas da sociobiodiversidade.
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N
o Amazonas, a OPAN tem apoiado nos 
últimos anos a estruturação das ca-
deias produtivas de óleos vegetais 
como andiroba e copaíba, da casta-
nha-do-brasil e o manejo sustentá-

vel de pirarucu. A partir desses trabalhos 
vem sendo possível fomentar o fortaleci-
mento da organização social dos povos com 
quem atuamos, além da geração de renda 
associada à conservação dos territórios in-
dígenas e extrativistas. Nossas ações con-
centram-se na bacia do Médio rio Purus, nos 
municípios de Lábrea e Tapauá; e do Médio 
Solimões e Médio Juruá, nos municípios de 
Jutaí e Carauari. 

A partir dos escritórios locais, as equipes in-
digenistas executam as ações junto aos povos 
indígenas Apurinã, Jamamadi e Paumari, no 
Médio Purus; e aos Deni, Katukina, Kokama, 
Kambeba e Tikuna, além de populações ribeiri-
nhas, no Médio Juruá e Médio Solimões. 
Durante o ano de 2015, foi concluído o projeto 
“Raízes do Purus”, patrocinado pela Petrobras. 
Os resultados foram tão expressivos para o em-
poderamento dos povos sobre os territórios 
que trouxeram um impulso a mais para o novo 
trabalho que iniciou com o projeto “Arapaima: 
redes produtivas”, executado nas bacias do 
Médio rio Juruá e Médio rio Solimões, com 
recursos do Fundo Amazônia.
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MÉDIO PURUS
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Pai e filho Jamamadi produzindo farinha.

N
a região do Médio rio Purus, o ano de 
2015 representou avanços significati-
vos voltados à gestão territorial indí-
gena. Por meio do projeto Raízes do 
Purus (2013-2015), patrocinado pela 

Petrobras, apoiamos ações para fortalecimen-
to das cadeias produtivas da sociobiodiversi-
dade associadas à organização indígena e à 
conservação ambiental. Junto aos Apurinã, 
facilitamos a implantação de sistemas agroflo-
restais (SAFs) e a cadeia da castanha-do-brasil 
por meio de oficinas de boas práticas, do pla-
nejamento da safra junto aos produtores, além 
de insumos e pequenas infraestruturas. 

Com os Jamamadi, que se tornaram referência 
de qualidade no manejo do óleo de copaíba, 
foram realizadas oficinas de agroextrativismo, 
sempre com foco em práticas sustentáveis. Os 
Paumari realizaram em 2015 a terceira pesca 
manejada de pirarucu, autorizada pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama). Também hou-
ve contribuições com esses três povos para 
a construção da parceria comercial com a 
Cooperativa Mista Agroextrativista Sardinha 
(Coopmas), que compra a castanha, os óleos 
vegetais e o pirarucu a melhores preços.
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Pai e filho Jamamadi produzindo farinha.

Povo Paumari planejando a pesca de pirarucu.

O sucesso na comercialização dos produtos 
da sociobiodiversidade na região do Médio 
Purus é possível não apenas porque os re-
cursos naturais desses territórios são far-
tos, mas especialmente pelo resultado da 
organização e do planejamento que vem 
sendo feito de forma coletiva pelos povos. 
Além disso, as terras indígenas que parti-
cipam dessa iniciativa possuem planos de 

gestão territorial e ambiental, ferramen-
ta que possibilita pensar coletivamente 
o uso dos recursos naturais. No território 
dos Jamamadi e dos Apurinã a conclusão 
e o lançamento dos planos de gestão terri-
torial ocorreram em 2015 com o apoio da 
OPAN e da Federação das Organizações e 
Comunidades Indígenas do Médio Purus 
(Focimp), respectivamente.
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Outra experiência de destaque no Médio 
Purus é a implementação de unidades de-
monstrativas de SAFs na Terra Indígena (TI) 
Caititu. A partir do pedido de apoio dos 
Apurinã, principalmente dos moradores 
das aldeias próximas à cidade, a OPAN pro-
moveu a implementação de quatro unida-
des piloto de SAFs como uma alternativa 
para áreas degradas. Os resultados foram 
tão satisfatórios que os Apurinã passaram 
a replicar o trabalho em outras áreas es-
pontaneamente. Isso potencializou trocas 
entre os moradores de diversas aldeias, 
fortalecendo, além da agricultura, os laços 
sociais entre eles. Por conta desse traba-
lho, dois representantes Apurinã partici-
param da II Feira Nacional de Agricultura 
Indígena, realizada em Palmas (TO), onde 

levaram sua produção e trocaram saberes 
com outros indígenas do país. 
No encerramento do projeto Raízes do Purus, 
a OPAN promoveu um seminário em Lábrea 
no mês de agosto abordando o tema da ges-
tão territorial e ambiental com seus desafios 
e oportunidades. Participaram do evento di-
versos povos indígenas, além de ribeirinhos, 
parceiros e representantes de órgãos gover-
namentais, que aproveitaram a oportunidade 
para fortalecer suas articulações políticas e en-
caminhamento de pleitos. Durante o evento foi 
lançado o Plano de Gestão Jamamadi e a publi-
cação sobre a experiência de gestão territorial 
e manejo pesqueiro do povo Paumari. Além 
disso, dois diagnósticos sobre as cadeias pro-
dutivas da castanha-do-brasil e da copaíba no 
Médio Purus foram apresentados no evento.  

Gestão territorial no sul do Amazonas
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Germano Paumari e Gustavo Silveira recebem prêmio em Brasília-DF.
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O povo Paumari do rio Tapauá e a OPAN 
alcançaram reconhecimento nacional pelo 
trabalho com manejo sustentável do pira-
rucu. A experiência foi premiada em pri-
meiro lugar na categoria sociedade civil do 
Prêmio Nacional da Biodiversidade, con-
cedido pelo Ministério do Meio Ambiente, 
e também foi certificada pela Fundação 
Banco do Brasil como Tecnologia Social.
Além das premiações, o trabalho abriu por-
tas para novos pleitos dos Paumari na ges-
tão de seus territórios. No mês de setem-
bro, a OPAN apoiou um grupo de lideranças 

indígenas em uma viagem à Brasília. Eles se 
reuniram com representantes do poder pú-
blico, entre eles o presidente da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), quando apresen-
taram seus planos de gestão e buscaram 
apoio para continuidade das ações.

Assista o filme “Paumari – o povo da água”, 
para conhecer melhor o trabalho do mane-
jo. Disponível no site da OPAN: www.ama-
zonianativa.org.br.

Prêmio Nacional da Biodiversidade
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Germano Paumari e Gustavo Silveira recebem prêmio em Brasília-DF. A 
continuidade das ações na região do 
Purus será potencializada por um 
projeto da OPAN em parceria com o 
Instituto Internacional de Educação 
do Brasil (IEB), aprovado e em fase de 

negociação com a Agência dos Estados Unidos 
para o Desenvolvimento Internacional (Usaid). 
A proposta visa implementar de forma qualifi-
cada a Política Nacional de Gestão Territorial e 
Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI) no sul 
do Amazonas por meio de um programa de pe-
quenos projetos voltados para a gestão territo-
rial e ambiental de TIs e do fortalecimento das 
organizações indígenas para a governança e a 
aplicação de seus instrumentos de gestão. Esse 
projeto converge com o plano estratégico do 
Programa Amazonas e garante a continuidade 
do apoio não só à Focimp, mas a mais seis or-
ganizações indígenas da região, além das ações 
em curso com os povos Jamamadi, Apurinã e 
Paumari do rio Tapauá. 

Diante desse conjunto de conquistas, o ano de 

2015 representa um marco para a OPAN e para 
a região do Médio Purus. Não podemos dizer 
que o trabalho está concluído, uma vez que as 
demandas são gigantescas e os direitos indí-
genas vêm sendo ameaçados a cada dia, mas 
avanços significativos ocorreram a partir dos 
apoios estratégicos empreendidos pela OPAN 
na região. Ações de vigilância territorial indíge-
na e o fomento a cadeias produtivas com par-
cerias comerciais consolidadas estão em anda-
mento. Também estão mais fortes as parcerias 
com órgãos governamentais e instituições da 
sociedade civil organizada. 

Sempre a partir da relação de confiança entre 
as equipes e os povos indígenas, que norteiam 
todo o trabalho, temos conseguido manter a 
parceria ininterruptamente desde 2009, em-
bora as intervenções indigenistas na região da-
tem de décadas atrás. A estratégia do progra-
ma Amazonas foi pensada a partir desse ponto, 
e essas melhorias alcançadas contemplam du-
plamente os povos e a própria instituição.

Novo trabalho no Purus
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Casa flutuante do povo Paumari.
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Dados quantitativos das ações  
desenvolvidas no Projeto Raízes do Purus:

Resultados Projeto Raízes do Purus 2013-2015
Aldeias indígenas envolvidas 26

Pessoas capacitadas em educação ambiental  1.010

Pessoas mobilizadas 3.608

Parcerias firmadas 6

Terras Indígenas (TIs) 779.885 hectares

Reconversão produtiva de área 4 hectares

Unidades piloto de SAFs implementadas 8

Mudas plantadas 10.000

Sementes plantadas 130 kg

Espécies ameaçadas protegidas 2

Espécies florestais não madeireiras manejadas 4

Óleo de copaíba comercializado 4.567,5 kg

Renda gerada com comercialização óleo de copaíba R$ 130.158,00

Castanha-do-Brasil comercializada 81.000 kg

Renda gerada com comercialização castanha-do-brasil R$ 186.546,90

Pirarucu manejado comercializado 8.473 Kg

Renda gerada com comercialização pirarucu R$ 63.547,50

Planos de Gestão Territorial e Ambiental implementados 1

Planos de Gestão Territorial e Ambiental elaborados 1

Publicações realizadas 2

Prêmio Nacional da Biodiversidade – Ministério Meio Ambiente Maio / 2015

Certificação Tecnologia Social – Fundação Banco do Brasil Agosto / 2015
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A
tuando nas regiões do Médio Solimões 
e do Médio Juruá desde a década de 
1970, a OPAN contribuiu com os povos 
Deni do rio Xeruã e com os Katukina do 
rio Biá em ações ligadas à saúde, à edu-

cação e ao território. Nos últimos anos, apoia-
mos a elaboração de planos de gestão territo-
rial desses povos e a construção do Plano de 
Vida do Movimento Indigena de Jutaí (AM) 
e região, de autoria do Conselho dos Povos 
Indígenas de Jutaí (Copiju), durante o projeto 
Aldeias, realizado entre os anos 2009 e 2011. 
Dando continuidade a esses trabalhos, em 
2015 teve início o projeto “Arapaima: redes 
produtivas”, financiado pelo Fundo Amazônia 
(2015-2017). A proposta visa apoiar indígenas 
e extrativistas no manejo pesqueiro e de recur-
sos florestais não madeireiros, além do fortale-
cimento de suas associações. 
Igualmente ao trabalho que realizamos no 
Médio rio Purus, o projeto Arapaima pretende 

potencializar as estruturas locais para viabi-
lizar um comércio justo, além de fortalecer a 
organização das comunidades e assegurar a 
conservação  da biodiversidade. Um dos as-
pectos diferenciados do trabalho é o incentivo 
à articulação entre os indígenas e extrativistas. 
Eles compartilham de realidades muito pare-
cidas e podem  trocar experiências, organizar 
escoamento conjunto de suas produções e, 
ampliar as áreas de proteção e vigilância a seus 
territórios. 
Com o projeto Arapaima, a OPAN amplia sua 
atuação na Amazônia para seis terras indígenas 
e três unidades de conservação, totalizando 
uma área de mais de seis milhões de hecta-
res. Os territórios estão inseridos no Corredor 
Central da Amazônia (CCA), que possui 52,3 
milhões de hectares, distribuídos em 12 áreas 
protegidas e 18 municípios localizados nas ba-
cias hidrográficas dos rios Negro e Solimões e 
de seus afluentes Juruá, Japurá, Jutaí e Tefé. 

BACIAS DO MÉDIO SOLIMÕES E MÉDIO JURUÁ
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Rio Biá, bacia do Solimões.

OPAN 27



Quadro de atuação

As metodologias das ações estão sendo elabo-
radas a partir da valorização e utilização dos 
saberes e práticas locais, visando garantir a 
sustentabilidade dos recursos naturais nesses 
territórios, fortalecendo política e economica-
mente os atores da região. Paralelamente às 
etapas dos manejos sustentáveis do pirarucu 
e de produtos florestais não madeireiros, o 
projeto Arapaima contribui com os trabalhos 
de vigilância territorial nas TIs e unidades de 
conservação (UCs), oportunizando o desenvol-
vimento de ações conjuntas, com reflexos dire-
tos no fortalecimento comunitário e na conser-
vação do meio ambiente.

Esse conjunto de ações apoia diversas políti-
cas públicas: Plano Amazônia Sustentável (PAS),  
Territórios da Cidadania, Plano de Ação para 

Prevenção e Controle do Desmatamento na 
Amazônia (PPCDAM), Política Nacional de Gestão 
Territorial e Ambiental de Terras Indígenas 
(PNGATI), Plano Nacional de Promoção das 
Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade, 
Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (PNATER) e Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA).

Participam deste projeto quatro associa-
ções: o Conselho dos Povos Indígenas de 
Jutaí (Copiju), a Associação dos Extrativistas 
da RDS Cujubim, (AERDSC), a Associação 
dos Moradores da RDS Uacari (Amaru) e 
a Associação do Povo Deni do Rio Xeruã 
(Aspodex). O trabalho conta também com o 
apoio da Associação dos Produtores Rurais 
de Carauari (Asproc).

Arapaima: redes produtivas

ÁREAS PROTEGIDAS POVOS EXTENSÃO (ha) MUNICÍPIO

TI Rio Biá Katukina 1.185.790

Jutaí

TI Espírito Santo Kokama/Kambeba 33.849

TI Acapuri de Cima Kokama 19.885

TI São Domingos  
de Jacapari e Estação

Kokama/Kambeba 163.961

TI Macarrão Kokama/Kambeba  
e Tikuna

44.288

RDS Cujubim Extrativistas 2.450.381

TI Deni Deni 1.531.300

CarauariRDS Uacari Extrativistas 611.000

Resex Médio Juruá Extrativistas 253.226

6.293.660
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Na região do Médio Juruá, no município de 
Carauari, a OPAN está atuando com o povo 
Deni do rio Xeruã (TI Deni) e com os ex-
trativistas da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável (RDS) Uacari e da Reserva 
Extrativista (Resex) Médio Juruá. O con-
texto regional e o nível das organizações 
extrativistas Amaru e Asproc já trouxeram 

resultados bastante expressivos na estru-
turação de cadeias produtivas da sociobio-
diversidade no território. Os Deni, por sua 
vez, junto à Aspodex, vêm trabalhando nas 
etapas do manejo pesqueiro e também nas 
ações de vigilância territorial. Essas ações 
estão sendo agora potencializadas com o 
projeto Arapaima.

Prestação de conta da Aspodex durante assembleia do povo Deni.
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Em 2015 foram realizadas oficinas de capaci-
tação de contadores, ministradas por técnicos 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá, fundamentais para que os Deni e 
os ribeirinhos pudessem sanar suas dúvidas 
e realizar, eles mesmos, a contagem de pira-
rucu para controle e monitoramento da con-
servação dos lagos e recuperação do estoque 
pesqueiro. Também houve, com o povo Deni, 
formação em cadeias produtivas sustentáveis 
e diagnósticos sobre os manejos pesqueiros. 
Apoiamos, ainda, em 2015, a realização da 
Assembleia do povo Deni do Rio Xeruã e a ar-
quisições de embarcações (chalanas e canoas), 
além de equipamentos para a vigilância e o es-
coamento na TI.
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Oficina de contagem de pirarucu na TI Deni.
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Zenildo Brito de Oliveira durante a oficina de 
contagem de pirarucu – RDS Uacari.
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Em 2014, foram comercializadas na região do 
Médio Juruá oito toneladas de andiroba e oito 
toneladas de murumuru; em 2015, quatro to-
neladas de andiroba e 15 toneladas de ucuuba. 
As sementes coletadas pelos extrativistas nas 
unidades de conservação são compradas pela 
Amaru e pela Cooperativa de Desenvolvimento 
Agroextrativista e de Energia de Médio Juruá 
(CODAEMJ). O processo de beneficiamento e 
armazenamento dos óleos vegetais é realizado 
na comunidade do Roque (Resex Médio Juruá). 
Os óleos vegetais são comprados principal-
mente pela Natura.
O manejo sustentável de pirarucu também tem 
se fortalecido ano a ano nas UCs.   

As comunidades estão interessadas e compro-
metidas, compreendendo a importância do 
manejo não somente como fonte de renda, 
mas com o objetivo de melhorar sua organi-
zação e a conservação dos recursos naturais. 
Além disso, os extrativistas contam com apoio 
de instituições que, em atendimento às de-
mandas dos moradores, colaboram com os 
processos do manejo em suas várias etapas. 
Em 2015 foram pescadas 52 toneladas de pi-
rarucu e 3,5 toneladas de tambaqui, comercia-
lizadas para o mercado local e para Manaus. 
Apesar desse volume, existe no Médio Juruá 
demanda para uma produção ainda maior, que 
estimula outras iniciativas de manejo na região. 

Atividades extrativistas  
da RDS Uacari e na Resex Médio Juruá

Deni do rio Xeruã –  
Madiha pashu siruha xerua

A relação da OPAN com o povo Deni se con-
solidou em 2001, quando começou o processo 
de autodemarcação de seu território, concluí-
do dois anos depois. Daquele período para cá 
realizamos diversos trabalhos conjuntos, como 
a elaboração de seu plano de gestão territorial, 
de 2009 a 2011 e, desde então, os indígenas 
vêm implementando as ações acordadas no 
documento. Até o início do projeto Arapaima, 
trabalharam para vigiar seus territórios e os la-
gos contra a pressão externa em busca de seus 
recursos e, ano a ano, realizaram a contagem 
de pirarucu para controle e monitoramento da 
conservação dos lagos. 

Além da contagem e da vigilância, os Deni en-
gajaram-se no exercício de outras etapas do 
manejo de pirarucu anteriores ao momento da 
pesca e da comercialização do peixe. Eles fa-
zem reuniões de planejamento e de avaliação 
e discutem as regras de pesca pactuadas no 
plano de gestão, buscando sempre cumprir os 
acordos coletivos entre eles. 

Firmes na continuidade das ações do manejo, 
os Deni estão entusiasmados com a possibili-
dade de realizar a sua primeira pesca experi-
mental para servir como parte da alimentação 
da assembleia de 2016. 

Oficinas sobre cadeias produtivas sustentáveis - manejo de pirarucu. 
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Na região do Médio Solimões, no municí-
pio de Jutaí, atuamos na TI Rio Biá com o 
povo Katukina e nas TIs Acapuri de Cima, São 
Domingos de Jacapari e Estação, Espírito Santo 
e Macarrão com os povos Kokama, Kambeba e 
Tikuna, em parceria com o Copiju. Também tra-
balhamos com os ribeirinhos da RDS Cujubim, 
em parceria com AERDSC. 
No primeiro ano do projeto Arapaima, foram 
realizados diagnósticos do manejo do pira-
rucu e produtos florestais não madeireiros na 
região, além de oficinas de formação sobre 

cadeias produtivas junto ao Copiju na TI Rio 
Biá. Com essas ações, foi possível perceber o 
imenso trabalho voltado ao manejo do pira-
rucu nos diversos territórios do Solimões e o 
potencial da região. Atualmente, o manejo é 
realizado em oito áreas protegidas e em uma 
região de acordos de pesca. São cerca de 700 
lagos apenas no rio Jutaí, conforme informa-
ções da Associação dos Comunitários que 
Trabalham com Desenvolvimento Sustentável 
no Município de Jutaí (ACJ), organização par-
ceira que reúne as iniciativas de manejo 
no município. Em 2014, foram pescados e 

Assembleia do Copiju, realizada em novembro na aldeia Katukina Boca do Biá.
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comercializados 2.386 pirarucus manejados, 
de um universo de 44.800 peixes contados 
em Jutaí. As grandes oportunidades são 
acompanhadas pela necessidade de aprimo-
rar cada vez mais o trabalho no local. 
Apesar do cenário ser promissor pelo potencial 
de Jutaí, a partir dos diagnósticos identificamos 
no município uma série de desafios, como falta 
de infraestrutura para conservar e escoar a pro-
dução, dificuldade de acompanhamento técni-
co para o manejo e competição entre o merca-
do de pirarucu manejado com o pescado ilegal, 
refletindo na instabilidade do comércio. A ACJ 
indica que, com mais apoio e estrutura, a pro-
dução poderia dobrar em Jutaí. O trabalho do 
manejo na região tem contado, também, com 
a parceria do Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado 
do Amazonas (IDAM), do Departamento de 
Mudanças Climáticas e Gestão de Unidades de 
Conservação da Secretária Estadual do Meio 
Ambiente (Demuc), da Fundação Amazônia 
Sustentável (FAS), além do Copiju e da AERDSC. 

Na RDS Cujubim, que possui uma área de 2,4 
milhões de hectares, começamos o trabalho 
com suas duas comunidades – Novo Paraíso e 
Vila Cujubim. Por ser a mais distante de Jutaí, 
elas têm no transporte um dos mais intensos 
desafios que vão desde a vida cotidiana (ques-
tões de saúde, compra de produtos na cida-
de etc) ao desenvolvimento de estratégias de 
produção, comercialização e escoamento. Vêm 
sendo realizadas no projeto junto aos extra-
tivistas da RDS as ações voltadas ao aprimo-
ramento do manejo pesqueiro (iniciado em 
2013) e estruturação da cadeia dos produtos 
florestais não madeireiros com apoio da FAS. 
Nesse primeiro ano de trabalho, acompanha-
mos e apoiamos a contagem de pirarucu com 
os parceiros locais.
O Copiju, como parceiro que desempenha 
um sub-projeto do Arapaima, realizou o pri-
meiro módulo do programa de formação em 
cadeias produtivas sustentáveis em 2015 e 
e promoveu uma assembleia na TI Rio Biá, 
com a participação de 55 representantes dos 
povos Katukina, Tikuna, Kokama e Kanamari. 

Crianças da RDS Cujubim.
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Katukina do Rio Biá – Tükuna

Menina Katukina da aldeia Boca do Biá.

D
AF

N
E 

SP
O

LT
I/

O
PA

N

D
AF

N
E 

SP
O

LT
I/

O
PA

N

Crianças da aldeia Bacuri.

Com os Katukina, a OPAN possui uma relação 
que teve início na década de 70 e desenvolveu 
ações voltadas à saúde, educação, território e 
na gestão dos recursos naturais. Mais recente-
mente, organizou ações relacionadas as boas 
práticas de extrativismo e contribuiu na elabo-
ração de seu plano de gestão territorial. 

Visando entender melhor a dinâmica das ca-
deias produtivas na região de Jutaí, realizamos 
um diagnóstico dos produtos florestais não 
madeireiros, revelando que a maior dificulda-
de está na comercialização da produção, pois 
o mercado local não se encontra organizado. 
Neste contexto, além das oficinas de boas prá-
ticas, está prevista a elaboração do plano de 
manejo e de negócios, capacitações em co-
mércio justo e aquisição de infraestrutura para 
apoio ao escoamento da produção.
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Reunião para diagnóstico dos produtos florestais não madeireiros na aldeia Gato. 
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Indicadores
N° de aldeias indígenas envolvidas 21

N° de pessoas capacitadas   187

N° de pessoas mobilizadas 527

Parcerias firmadas 4

Associações indígenas / ribeirinhas 4

Terras Indígenas (TIs) 2.979.053 hectares (06)

Unidades de Conservação (UCs) 3.314.607 hectares (03)

Espécies ameaçadas protegidas 1

Espécies florestais não madeireiras manejadas 4

Óleo comercializado 16.000 kg

Renda gerada com comercialização óleo  R$ 360.000,00

Pirarucu manejado comercializado 70.000 kg

Renda gerada com comercialização pirarucu R$ 385.000,00

Planos de Gestão Territorial e Ambiental em implementação 2

Números do Projeto Arapaima
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Peixe sendo preparado para ritual da Menina-Moça na Terra Indígena Pirineus de Souza.
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E
m 2015, as ações da OPAN na Terra 
Indígena Marãiwatsédé, no nordeste de 
Mato Grosso, estiveram relacionadas ao 
avanço e protagonismo da comunidade 
no processo de reapropriação do territó-

rio. Por se encontrar livre de invasores, esta 

nova condição abre perspectivas de futuro nas 
quais o povo Xavante amplia as possibilidades 
de uso sustentável dos recursos da biodiversi-
dade remanescentes com vistas à recuperação 
ambiental e reprodução dos saberes culturais 
com alcance às novas gerações. 

Bacia do Araguaia

Artema Lima*

Coordenadora do Programa Mato Grosso

PROGRAMA MATO GROSSO

* Este texto foi construído com apoio da equipe indigenista do Programa Mato Grosso.
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Passada a desintrusão, finalizada em ja-
neiro de 2013, hoje somos parceiros na 
construção do Plano de Gestão Territorial 
e Ambiental de Marãiwatsédé, em conso-
nância com a Política Nacional de Gestão 
Territorial e Ambiental de Terras Indígenas 
(PNGATI).  Nesse sentido, entendendo que o 
plano de gestão se faz a partir de um proces-
so de reflexão sobre o território e o modo 
de vida do povo, apoiamos a realização de 

expedições para o reconhecimento, manejo 
e uso de áreas da TI, intercâmbios e a partici-
pação em atividades da Associação Rede de 
Sementes do Xingu (ARSX). Além disso, con-
tribuímos com a construção de novas aldeias 
e com a realização de rituais, bem como com 
o plantio de mudas e sementes. Todas essas 
atividades possibilitaram intensa transmis-
são de conhecimentos entre gerações e tro-
cas interculturais.

As discussões e atividades do plano de gestão  
envolveram toda a comunidade. 
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Os Xavante agora circulam com mais liberdade em seu território. 
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No trabalho das coletoras, a semente é o elo 
que as conecta ao mundo externo promoven-
do maior autonomia e representatividade fe-
minina nos espaços coletivos. As expedições 
para coleta de matéria-prima promovem o 
reconhecimento do território pelos mais ve-
lhos e permitem aos que nasceram longe de 
Marãiwatsédé conhecer e se conectar com a 
terra e saberes ancestrais da cultura xavante.
No início da parceria com os Xavante, em 
2008, Marãiwatsédé apresentava uma paisa-
gem inóspita decorrente de uma ocupação ile-
gal que tomava cerca de 90% da área, além de 
um quadro grave de desnutrição infantil. Era 
a terra indígena mais devastada da Amazônia 
brasileira, de acordo com dados do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O foco 
principal da OPAN foi, então, garantir a segu-
rança alimentar, com o plantio de frutíferas e 
tubérculos que, ainda hoje, contribuem para a 
melhoria da qualidade de vida da população. 
Esta é seguramente a iniciativa de plantio que 

mais frutificou. No entanto, fica o permanente 
desafio de manejo do fogo para a recuperação 
efetiva das antigas áreas de floresta e o retorno 
da caça em abundância.
Três anos após o término da desintrusão, os 
Xavante abriram três novas aldeias, criando um 
novo contexto político e de ocupação da terra 
que exige uma intensificação da vigilância ter-
ritorial e a busca por novas fontes de alimentos 
e artefatos para manutenção das práticas cul-
turais. Atendendo aos pleitos da comunidade, 
construímos um sistema de abastecimento de 
água, com um poço artesiano e bomba man-
tidos com energia solar na aldeia A’õpa. Essa 
ação é fundamental para a permanência das 
famílias e para a saúde, principalmente das 
crianças. Os dois novos aldeamentos devem 
ser beneficiados com sistemas de abasteci-
mento construídos pela Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (Sesai).

O Grupo de Mulheres Xavante Coletoras de 
Sementes de Marãiwatsédé Pi’õ Romnhá 
Ma’ubu’mrõiwa integra desde 2011 a Rede de 
Sementes do Xingu. Através de participações 
em feiras, encontros e intercâmbios promovi-
dos pelas ações da OPAN e de outras entidades 
parceiras componentes da Articulação Xingu 

Araguaia (AXA), as mulheres Xavante puderam 
conhecer universos até então inacessíveis, em 
um rico espaço de interlocução com outros po-
vos e com o entorno, criando oportunidades 
para o diálogo, quebrando paradigmas e diluin-
do preconceitos. 
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O grupo de mulheres coletoras cresce e se fortalece a cada dia.
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Nesse contexto de ocupação de novas áreas e 
aumento das distâncias entre os indígenas, o 
trabalho realizado pela OPAN para a constru-
ção do Plano de Gestão Territorial e Ambiental 
de Marãiwatsédé vem trazer aos Xavante im-
portantes reflexões e a possibilidade da forma-
lização de acordos coletivos sobre essa nova 

ótica espacial (etnzoneamento) que se dese-
nha: os limites de vigilância, o uso de recursos 
entre as aldeias, a definição de locais específi-
cos para roça, caça e pesca etc. É também um 
momento de discutir sobre o futuro do povo e 
do território e sobre o que desejam contar de 
si ao mundo.

Bacia do Juruena
Na bacia do Juruena, o processo de perda da 
biodiversidade alcança forma extrema nas 
monoculturas agrícolas, que substituem a di-
versidade natural por um pequeno número 
de plantas cultivadas, comprometendo, as-
sim, o fornecimento de recursos para a base 
genética dos ecossistemas. O uso em grandes 
quantidades de insumos químicos e agrotóxi-
cos compromete a estrutura e a fertilidade dos 
solos, contamina as águas e favorece proces-
sos de erosão e assoreamento dos mananciais, 

gerando graves danos ambientais e, conse-
quentemente, prejuízos às sociedades tradi-
cionais que vivem em seu entorno imediato. 
Muitos povos indígenas lidam cotidianamente 
com os impactos socioeconômicos de obras 
de infraestrutura construídas ao lado de suas 
terras. Outros vivem sob constante pressão e 
assédio dos grandes empreendimentos, princi-
palmente hidrelétricos, previstos e planejados 
para a região. 

LI
EB

E 
LI

M
A/

O
PA

N

Instalação do sistema de abastecimento de água na aldeia A’õpa. 

OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA42



Perante esse contexto, a OPAN vem atuando 
junto aos povos indígenas no fortalecimento 
do seu modo de vida e na valorização cultural 
visando a resistência e o enfrentamento qua-
lificado frente ao modelo de desenvolvimento 
hegemônico. Com maior aporte nos últimos 
anos, o Programa Mato Grosso tem prioriza-
do suas intervenções indigenistas na vigilân-
cia territorial, no incentivo aos sistemas pro-
dutivos tradicionais e na capacitação sobre 
processos associativos de gestão comunitária. 
Atualmente, a área de atuação da equipe indi-
genista da OPAN na bacia do Juruena envolve 
diretamente quatro terras indígenas: Manoki, 
Menkü, Tirecatinga e Pirineus de Souza, 
abrangendo uma extensão territorial de 460 mil 

hectares, onde residem aproximadamente 1.020 
pessoas, distribuídas em 21 aldeias.
As ações realizadas e apoiadas pela OPAN em 
2015 possibilitaram uma maior articulação in-
terétnica na região. Intercâmbios de semen-
tes e mudas, encontro de pajés, e os rituais 
Manoki, Myky e Nambikwara favoreceram ar-
ticulações políticas acerca de pautas comuns, 
a troca e a valorização de conhecimentos tradi-
cionais, o repasse de informações e, a elabora-
ção de estratégias diante de ameaças aos direi-
tos indígenas. Essas experiências demonstram 
a importância da união entre esses povos, e da 
capacidade de se reinventarem frente às novas 
dificuldades que se apresentam.

Com a perda da vegetação nativa, emas e outros animais procuram alimentos nas plantações.
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Os processos de enriquecimento das roças com 
retomada de variedades tradicionais e quintais 
produtivos visam ao sustento alimentar e ao 
subsídio de rituais sagrados, promovidos 
pela articulação de experiências relaciona-
das aos sistemas de produção e dinâmicas 
socioculturais dos povos indígenas. 

Em 2015, realizou-se um grande encontro 
na TI Pirineus de Souza, que contou com a 
participação de diversos povos como Myky, 
Nambikwara Wakalitesu, Halotesu, Kitaunlu, 
Sabanê, Mamaindê, Tawandê, Manduca e outros, 

contemplando troca de sementes tradicionais, 
onde cerca de 20 espécies de sementes frutí-
feras e nativas e 13 variedades da roça foram 
movimentadas. Estiveram presentes diferentes 
gerações, que refletiram em conjunto sobre os 
novos rumos e o bem-viver nas aldeias. O ápi-
ce do encontro foi a “Festa da Menina-Moça”, 
ritual Nambikwara que marca a transição da 
infância para a vida adulta das meninas, per-
mitindo o equilíbrio da convivência comunitá-
ria e preservando o ciclo cosmológico dessas 
sociedades. 
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Diversos tipos de sementes, fibras, mudas e produtos da roça são trocados nos intercâmbios. 

OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA44



FOTO NÃO ENCONTRADA 
FOTO ENCONTRO DE MULHERES_MEL MENDES/OPAN

A partir da experiência dos intercâmbios, que 
vivificam o espírito dos povos indígenas e do 
diálogo com as mulheres, foi realizado na aldeia 
Cravari (TI Manoki) o I Encontro Intercultural 
de Mulheres Indígenas do Noroeste de Mato 
Grosso, que reuniu por três dias cerca de 70 
representantes das etnias Manoki, Myky, 
Nambikwara e Rikbaktsa. O objetivo do even-
to foi possibilitar a troca de técnicas para ma-
nufatura e conservação de matérias-primas 

utilizadas na confecção dos artesanatos, bem 
como momentos de discussão e reflexão so-
bre experiências associativas, que propiciam 
o protagonismo dos sistemas organizacionais 
de mulheres, contribuindo na gestão do terri-
tório e valorização da cultura. Houve grande 
participação da comunidade Manoki com a 
presença de lideranças, anciãos e de crianças, 
que criaram ricos espaços de transmissão de 
ensinamentos.

Domingas Apatso, do povo Rikbatsa, fala da importância da organização das mulheres indígenas. 
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Mulheres caminham para o pátio da aldeia durante o ritual  
da Menina-Moça na Terra Indígena Pirineus de Souza.
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O encontro gerou frutos e articulações que cul-
minaram na participação das mulheres Manoki 
na 3ª Assembleia de Mulheres Indígenas de 
Mato Grosso, promovida pela Takiná, organi-
zação de mulheres indígenas de abrangência 
estadual. Realizado na aldeia Mayrob, do povo 
Apiaká, na Terra Indígena Apiaká-Kaiabi, reu-
niu cerca de 60 mulheres de diversas etnias. 

Juntas, discutiram sobre os desafios comuns, 
se informaram, trocaram experiências e plane-
jaram ações conjuntas para melhorar a quali-
dade de vida de suas famílias e comunidades. 
A OPAN também esteve presente, fomentando 
debates sobre as ameaças à integridade da ba-
cia Juruena. 

Ainda envolvendo a temática das roças e 
agricultura, na TI Pirineus de Souza foram 
realizadas oficinas de agroecologia, enfati-
zando os sistemas agroflorestais no incre-
mento de roçados tradicionais, o benefi-
ciamento de sementes e a construção do 
viveiro de mudas, visando a fertilidade do 
solo pela diversidade de cultivos. Foram 
implantados aproximadamente 12 hecta-
res de roças, com predominância dos cul-
tivos de banana e mandioca, enriquecidos 

pelo consórcio com pupunha, café, açaí, abó-
bora, cana, cará, milho e feijões, buscando 
autonomia na alimentação e possibilitando 
a geração de renda pelos excedentes co-
mercializados. O estímulo e apoio aos roça-
dos tradicionais dos povos Manoki, Myky e 
Nambikwara da TI Tirecatinga foram funda-
mentais para elevar a autoestima dos povos, 
diminuir a dependência dos produtos exter-
nos e industrializados e, principalmente, na 
revitalização de dinâmicas sociais sagradas. 

Mulheres indígenas discutem os impactos das hidrelétricas previstas 
para a bacia do Juruena durante encontro da Takiná. 
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Mudanças climáticas e  
a percepção indígena

Indígena Nambikwara mostra  
"orgulhoso" o seu roçado. 
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Jovem folheia "Mudança climática e 
a percepção indígena", livro da OPAN 
divulgado durante a COP21, em Paris.

Ao longo do ano, foram realizadas expe-
dições para monitoramento do estado de 
conservação nos territórios indígenas. Essa 
estratégia tem sido essencial para garantir 
a proteção dos territórios, acompanhada 
de uma rotina de registros da dinâmica de 
alterações locais face às pressões do des-
matamento. Neste quesito, o povo Manoki 
tem demonstrado grande disposição e au-
tonomia para percorrer e gravar, em áu-
dio e vídeo, as agressões sofridas em seu 
território demarcado. Em uma das viagens 
de vigilância, por exemplo, eles flagraram 
um caminhão madeireiro que escoava to-
ras para fora da terra indígena. Ao longo 
do ano, foram diversas as denúncias en-
caminhadas pelos Manoki ao Ministério 
Público Federal, ao Ibama e à Funai – algu-
mas delas tiveram como resultado a reali-
zação de operações formais de fiscalização 
por parte dessas autoridades. 
Além disso, ocorreram expedições para co-
leta do pequi e sementes nativas diversas 
para artesanato, fortalecendo o aproveita-
mento sustentável dos recursos naturais e 
a geração de renda. 

Em 2015, a OPAN lançou a publicação “Mudanças 
climáticas e a percepção indígena”, editada em in-
glês e em português. A versão em inglês foi distri-
buída na 21ª Conferência do Clima da Organização 
das Nações Unidas (ONU), em Paris, e teve gran-
de aceitação do público presente nas atividades 
da COP.
O livro é composto por nove artigos de pensado-
res e lideranças indígenas de diferentes regiões. 
Nos textos, os autores mostram como as mudan-
ças no clima afetam o cotidiano dos povos e apre-
sentam reflexões sobre o modelo de desenvolvi-
mento econômico e suas consequências. Além 
disso, apontam caminhos para enfrentar este de-
safio a partir de uma visão holística, baseada na 
valorização dos conhecimentos indígenas e per-
manente diálogo entre culturas.
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Formações dentro e fora da aldeia

Como parte da estratégia de combate ao pre-
conceito e valorização da interculturalidade, 
realizamos oficinas pedagógicas como ação de 
educação ambiental em escolas não indígenas 
nos municípios de Brasnorte (MT) e Vilhena 
(RO). No mês de abril, o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 
(IFRO-RO), em parceria com a Associação 

Kolemace do povo Nambikwara e a OPAN, abriu 
as suas portas para o “I Encontro Intercultural 
comemorativo da Semana do Índio”. A ativida-
de contou com a participação de 700 pessoas 
entre professores, alunos do ensino médio e 
dos cursos técnicos, além dos 60 indígenas re-
presentantes da TI Pirineus de Souza. 

Uma oportunidade para ricas trocas de experiências entre estudantes e indígenas.
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Apresentações culturais, venda de artesanatos 
e mesas redondas que abordaram a realidade 
indígena e os desafios contemporâneos com-
puseram o repertório de discussões. O resulta-
do da ação intercultural pôde ser visto no diá-
logo respeitoso, na receptividade dos alunos 
e professores e o profundo interesse por cul-
turas que são tão próximas geograficamente, 
mas parecem tão distantes.
No município de Brasnorte (MT) e nas escolas 
rurais dos Distritos de Águas da Prata e Cerejal, 
o público-alvo foram alunos e também profes-
sores. Foram disponibilizados e discutidos os 
Planos de Gestão Territorial e Ambiental dos 
povos Myky, Manoki e Nambikwara, além de 
outros materiais produzidos pelo Programa de 
Direitos Indígenas da OPAN. Foram capacitados 
cerca de 80 professores das mais diversas áreas 
do conhecimento, que, em seguida, junto com 
a equipe da OPAN, realizaram oficinas que con-
taram com a participação de 500 alunos. 
Discussões ligadas à agroecologia e sistemas 
agroflorestais também foram realizadas nes-
sa mesma estratégia de conscientização com 
as escolas, que tiveram a oportunidade de 
conhecer técnicas de adubação verde e com-
postagem e a olhar mais criticamente para o 
sistema de cultivo do agronegócio com seus 
impactos ambientais e sociais, situando a agri-
cultura familiar e os sistemas de produção dos 
povos indígenas no contexto regional. A partir 

dessas experiências, o desafio colocado está 
em manter e estreitar cada vez mais o diálogo 
com as instituições educacionais e demais da 
região, promovendo o respeito pela diversida-
de e um ambiente de coparticipação a partir de 
interesses comuns entre indígenas e não indí-
genas, como a preservação do meio ambiente 
e a qualidade de vida. 
A experiência adquirida junto aos povos 
Manoki e Myky através das formações pro-
porcionadas pelo Fundo de Pequenos Projetos 
(FPP) do Projeto Berço das Águas, entre 2011 
e 2013, permitiu à OPAN aprimorar sua meto-
dologia em um novo contexto. A Associação 
Kolemace, dos povos Nambikwara habitantes 
da TI Pirineus de Souza, foi contemplada em 
2015 para além das formações técnicas de ela-
boração, captação e gestão financeira dos re-
cursos de um projeto. Eles trabalharam na di-
reção de uma maior compreensão comunitária 
a respeito da representatividade da associação 
como instrumento na conquista de objetivos 
coletivos. 
A aplicação do FPP contribuiu na segurança 
hídrica e alimentar das aldeias na medida em 
que viabilizou a construção de uma roda d’água 
e um tanque de piscicultura para os indígenas. 
Através dessa ação foi possível perceber uma 
mudança positiva na autoestima e confiança 
da comunidade na proposição de novos proje-
tos, bem como em sua gestão.

Com o peixe e os produtos da roça, o povo Nambikwara tem sua 
alimentação e práticas rituais enriquecidas. 

AD
RI

AN
O

 G
AM

BA
RI

N
I/

O
PA

N

OPAN 49



Este ano o Programa Mato Grosso publi-
cou mais um plano de gestão na bacia do rio 
Juruena: o PGTA da Terra Indígena Tirecatinga, 
construído pelos povos Nambikwara 
Wakalitesu e Halotesu, Manoki, Paresi e 
Terena. O plano trouxe como novidade os 
temas da gestão administrativa dos recur-
sos da lavoura de soja, a exploração do etno 
e do ecoturismo em suas terras através da 
gestão comunitária e apontamentos que evi-
denciam as suas preocupações com os danos 

ambientais, econômicos e socioculturais que 
os empreendimentos de infraestrutura como 
hidrelétricas, linhas de transmissão e ferro-
via, trarão para suas terras e o entorno. 
Os processos de construção coletiva dos 
acordos trouxeram à tona a principal preo-
cupação entre os indígenas: preparar as no-
vas gerações para uma pressão econômica, 
social e ambiental muito maior que está sur-
gindo em seu horizonte. 

PGTA Tirecatinga 

Frente às experiências e conquistas junto aos 
povos indígenas, o diálogo interétnico e in-
tercultural se coloca como uma importante 
estratégia de mobilização e articulação no en-
frentamento ao cenário desenvolvimentista 
que ameaça permanentemente a sociobiodi-
versidade da região. A formação de redes de 

solidariedade política, social e econômica en-
tre os povos e outros atores da região (agri-
cultores familiares e organizações parceiras) 
se coloca como um desafio para a promoção 
da qualidade de vida dos povos indígenas e 
do meio ambiente. Resistência é o lema dessa 
rede pelo bem-viver!

NAMBIKWARA WAKALITESU E HALOTESU • MANOKI • PARESI • TERENA

Plano de Gestão 
da Terra  
Indígena Tirecatinga
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N
ão são poucos os exemplos do descum-
primento das regras nos processos de 
licenciamento ambiental no Brasil. O 
resultado disso vem, geralmente, em-
brulhado sob o signo dos “grandes de-

sastres naturais”. Mas que, de naturais, pouco 
ou nada têm. São consequência da inobservân-
cia de etapas de um rito concebido justamente 
para dizer à sociedade, que supostamente se 
importa com o meio ambiente equilibrado, se 
uma obra de infraestrutura tem, em primeiro 
lugar, viabilidade ambiental. Ou seja, se o seu 
projeto condiz com o respeito ao meio ambien-
te preconizado na Constituição Federal, a que 
todos os cidadãos têm o dever de defender. 
Esse procedimento tão minuciosamente deta-
lhado é uma das joias da legislação ambiental 
brasileira, o principal instrumento de preven-
ção, mitigação e compensação de danos so-
cioambientais, considerado o mais importan-
te mecanismo da Política Nacional de Meio 
Ambiente.
Há 30 anos, era publicada a Resolução 01/1986 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama), que estabeleceu a exigência dos es-
tudos de impacto ambiental e dos respectivos 
relatórios de impacto ambiental (EIA/RIMA) 
no âmbito do licenciamento. O instrumento é 
necessário àqueles empreendimentos ou ati-
vidades que, devido às suas características in-
trínsecas (por exemplo, grandes projetos agro-
pecuários, mineração, estradas etc.) ou à sua 
localização (incidência sobre sítios históricos 
ou arqueológicos, terras indígenas, unidades 
de conservação), modificam de tal forma o am-
biente que impactam a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população, as atividades sociais 
e econômicas, além da própria qualidade dos 
recursos naturais. 

Pouco mais de dez anos depois, o mesmo 
Conama publicou a Resolução 237/1997, que 
veio estabelecer que todo o licenciamento 
ambiental deve ter três fases. Isto é, só estará 
completo se forem emitidas as licenças prévia, 
de instalação e de operação. Para cada uma 
delas há a exigência da apresentação de es-
tudos (mais ou menos aprofundados, depen-
dendo da dimensão do empreendimento) e do 
cumprimento de condicionantes que, como o 
nome diz, deveriam condicionar a emissão das 
licenças subsequentes. Os órgãos licenciadores 
têm o dever de receber esses estudos do in-
teressado e analisá-los, pedindo complemen-
tações se assim acharem necessário, podendo 
(e devendo), reprová-los caso constatem que 
a obra não é ambientalmente viável. Afinal, o 
licenciamento ambiental serve para dizer isso 
à sociedade.
Por esta razão, viabilidade não combina muito 
com aquilo que as dezenas de propostas que 
tramitam no Congresso Nacional e no Conama 
querem priorizar: celeridade. Em nome da 
pressa em concluir o processo de licenciamen-
to ambiental – e a exemplo da avalanche de 
medidas desenvolvimentistas que, uma a uma, 
querem sangrar os direitos conquistados, so-
bretudo os coletivos e de minorias – subverte-
-se o processo de licenciamento na sua essên-
cia. Em vez de aprimorá-lo, conferindo mais 
rigor e ampliando as formas de participação da 
sociedade, ele se flexibiliza ao ponto de trans-
formar os atos mais irresponsáveis de descum-
primento da legislação em regra a ser seguida. 
Ou seja, o licenciamento ambiental, per se, 
acaba. 
Se não existem dados aprofundados sobre 
determinado comportamento dos animais da 

ARTIGO
Licença a jato:  

o Brasil vai pagar mais esta conta

Andreia Fanzeres

Coordenadora do Programa de Direitos Indígenas
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região, passa-se ao próximo item. Se não há 
certeza sobre os efeitos socioculturais do desa-
parecimento de uma cachoeira para um povo 
indígena ou população ribeirinha, melhor dei-
xar isso para lá. Se não é possível antever os 
impactos de certo empreendimento em meio a 
dezenas de outros que se planejam na mesma 
região, finge-se que só existirá aquele mes-
mo. Se o interesse político em fazer a obra 
para atender a certo grupo econômico ou 
empreiteira (e várias delas encontram-se no 
banco dos réus da Lava Jato neste momento) 
é maior do que a avaliação de alternativas ou 
se a obra é mesmo necessária, subornam-se 
servidores, conselheiros de meio ambiente, 
e passa. Tudo passa. A barragem se rompe, 
os peixes (que não nasceram sabendo subir 
escadas) morrem às toneladas, a geração de 
empregos fica na promessa, o turismo não se 
concretiza, os índices socioeconômicos não 
alavancam, pioram as condições nutricionais 
sem o ambiente íntegro. 
Esse script o Brasil já conhece. São numerosos 
os casos em que a subversão ao licenciamento 
ambiental vitimou a sociedade, mas encheu os 
bolsos das mesmas empreiteiras e dos mes-
mos políticos que hoje movem mundos e fun-
dos para atender aos seus propósitos ao custo 
do Brasil. Esse sim é o custo Brasil. 
Chamado de licenciamento ambiental fast-track, 
ou licenciamento a jato, a proposta que cons-
ta no PL 654/2015 é de autoria do senador 
Romero Jucá (PMDB-RR) e relatoria de Blairo 
Maggi (PR-MT). É uma entre outras 20 que, de 
um modo ou de outro, querem macular o rito 
do licenciamento concebido e construído pela 
sociedade 30 anos atrás. O senador de Mato 
Grosso justificou o projeto alegando que o li-
cenciamento ambiental é “moroso, freia o de-
senvolvimento brasileiro e afasta novos inves-
timentos”. O que importa, agora, não é garantir 
a viabilidade ambiental, mas garantir a obra. 
Entre os problemas dessa proposta está a re-
dução compulsória do tempo do processo 
de licenciamento para até oito meses, inde-
pendentemente da necessidade de estudos 
mais aprofundados. Acaba com a etapa de 
audiências públicas, quando os estudos am-
bientais são apresentados oficialmente para 

contribuições da sociedade, e reduz a possibili-
dade de participação de órgãos como a Funai, 
o ICMBio, Fundação Palmares, Iphan, entre 
outros, determinando que suas manifestações 
ocorram em 30 dias. Caso contrário, segue o 
processo de licenciamento. Além do prazo exí-
guo para a realização dos estudos ambientais 
(até 60 dias), a proposta unifica as três fases 
do licenciamento em uma licença integrada, 
que autoriza a instalação e a operação dos em-
preendimentos de uma vez.
O sucateamento da gestão socioambiental no 
país, que de um lado relega ao Ministério do 
Meio Ambiente um dos mais baixos orçamen-
tos do governo federal e, por outro, provoca 
uma situação inviável dentro da Funai, que não 
dá conta de responder tempestivamente aos 
aos milhares de processos com poucas deze-
nas de funcionários, ruma para a completa ex-
clusão dos órgãos responsáveis por assegurar a 
viabilidade socioambiental dos projetos de in-
fraestrutura. Está claro que isso é o que menos 
importa no projeto de Jucá e Maggi, que, por 
sinal, vale apenas para os empreendimentos 
considerados estratégicos e prioritários pelo 
governo. Ou seja, os mais complexos projetos 
de infraestrutura, que pressupõem alto grau 
de impactos socioambientais, são exatamente 
o conjunto de atividades para as quais o PL atri-
bui menor controle e fiscalização, com a exclu-
são da obrigação de realizar avaliação consis-
tente de impactos socioambientais, adequada 
a cada bioma, tipologia de obra, ou de explora-
ção de recursos naturais. Mariana parece não 
ter ensinado nada a esses políticos.
Ainda em 2015, mais de 130 organizações 
da sociedade civil, entre elas a OPAN, mani-
festaram sua preocupação com esse proje-
to e também com a proposta de alteração 
da Resolução Conama 01/86 e da Resolução 
Conama 327/1997 em tramitação no próprio 
conselho, de autoria da Associação Brasileira 
de Entidades de Meio Ambiente (Abema). Em 
coro, as diversas organizações alertam para o 
risco de flexibilização excessiva, que ampliará 
os conflitos, inclusive os judiciais. O meio am-
biente será objeto de maiores riscos, as popu-
lações potencialmente impactadas ficarão me-
nos protegidas e com seus direitos ameaçados. 
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Até mesmo os empreendedores terão menos 
segurança jurídica para operar e mais conflitos 
a resolver sem a intermediação do poder públi-
co. As medidas que aceleram o licenciamento e 
o deixam sozinho, sem o “ambiental”, incluem 
também a dispensa de documentos essenciais, 
como o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 
o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e a 
não consideração dos impactos cumulativos. 
E, entre os novos procedimentos para licencia-
mento, instituem o licenciamento declaratório, 
aquele que aceita automaticamente qualquer 
coisa que se prometa.
Tudo isso tornam inconstitucionais as propos-
tas de alteração das regras do licenciamento, do 
ponto de vista já manifestado pelo Ministério 
Público Federal, pois violam os princípios do 
não retrocesso, da precaução e da publicida-
de. Desde a ótica indigenista, as árduas lutas 
contra a PEC 215, o Novo Código da Mineração, 
o PLP 227 e tantos outros projetos de lei que 
ameaçam o reconhecimento dos direitos 

indígenas ficam ainda mais dramáticas diante 
das propostas de flexibilização do licenciamen-
to ambiental. Elas colocam as terras indígenas 
a serviço da noção estreita de “progresso” ul-
timamente adotada e retira da sociedade em 
geral as possibilidades de participação quanto 
às grandes questões estratégicas para o país.  
Por conta da priorização da agenda desenvol-
vimentista, a gestão ambiental no Brasil já vi-
nha sendo há anos enfraquecida. Garantir o 
cumprimento da legislação nessas condições 
virou uma tarefa que passou a envolver, muitas 
vezes, o poder judiciário. Deste modo, a total 
descaracterização do processo de licenciamen-
to ambiental contida nas propostas em trami-
tação no Congresso Nacional e no Conama é 
o golpe derradeiro não apenas contra o meio 
ambiente, mas contra os direitos civis, huma-
nos e políticos de todos os brasileiros, que, à 
luz de uma legalidade sem ética, deixarão de 
ter qualquer valor nas tomadas de decisão so-
bre os rumos do país.

PCH Bocaiúva, construída no rio Cravari, provocou impactos irreversíveis ao povo Manoki.
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Raoni Metuktire denuncia em evento da Unesco o descaso do governo brasileiro 
com a Convenção 169 da OIT e com a tramitação da PEC 215. 
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m 2015, tivemos outro encontro global 
(Paris, COP21) para desenhar um novo 
acordo e enfrentar a mudança climáti-
ca.  Antes e durante o encontro acon-
teceram inúmeras articulações e mo-

bilizações da sociedade civil, que queria ser 
escutada e influenciar as decisões. Também 
foi um momento de intercâmbios entre os di-
versos povos que, através de suas experiên-
cias e lutas geram sinergias, se articulam e 
ganham visibilidade.
Quero trazer aqui algumas das vozes dessa 
diversidade que tivemos a oportunidade de 

encontrar no evento que a Unesco promoveu 
antes da COP21 (nos dias 26 e 27 de novem-
bro) chamado “Resiliência em tempos de in-
certezas: os povos indígenas frente à mudança 
climática” e que tinha como objetivo mostrar 
que não há soluções únicas ou milagrosas para 
enfrentar os problemas da mudança climática. 
Assim afirmava Diego Pacheco, vice-ministro 
de planejamento e coordenação do Ministério 
de Planejamento e Desenvolvimento da Bolívia 
na mesa de abertura do evento: “a diversidade 
é grande e necessária. Por isso deve haver uma 
diversidade de caminhos para enfrentar a mu-
dança climática”. 

ARTIGO
As vozes dos povos e a mudança climática

Lola Campos Rebollar*
Coordenadora  técnica
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Por ocasião deste evento, a Unesco lançou um 
documento intitulado “Saberes Tradicionais & 
Mudança Climática” onde se afirma que os co-
nhecimentos indígenas devem ser tidos como 
alicerce para a tomada de decisões em relação 
à mudança climática porque esses povos que 
vivem em todos os continentes do mundo ocu-
pam e usam recursos em aproximadamente 
22% da superfície terrestre, contendo 80% da 
biodiversidade do planeta. Os conhecimentos 
indígenas ou tradicionais são práticos, acumu-
lados ao longo de muitas gerações e atualiza-
dos a cada ano, o que orienta as sociedades em 
suas interações com o entorno. São amplamen-
te reconhecidos seus conhecimentos de agro-
silvicultura, a medicina tradicional, a conserva-
ção da biodiversidade, a avaliação do impacto 
e resposta diante de desastres naturais. Da 
mesma forma, as observações e interpretações 
dos fenômenos meteorológicos guiaram sem-
pre as atividades sazonais das comunidades ao 
longo de milênios e esses conhecimentos estão 
contribuindo para o progresso da climatologia. 

Nesse sentido, a relatora especial das Nações 
Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 
Victoria Tauli-Corpuz, destacou a importân-
cia da diversidade de conhecimentos para a 

resiliência dos povos indígenas e tradicionais. 
Porém, enfatizou que “isso só é possível se se 
reconhecerem os seus direitos – direito à so-
berania e aos seus modos de vida”. Ela colocou 
a importância de fortalecer os povos para o 
enfrentamento de políticas contraditórias que 
atacam seus direitos.

Nessa mesa também esteve o cacique Raoni 
Metuktire, notável líder do povo Kayapó, de-
nunciando energicamente o descumprimento 
sistemático pelo Brasil da Convenção 169 da 
OIT e a tentativa, através da PEC 215, de ferir 
os direitos constitucionais dos povos indígenas, 
conquistados historicamente no Brasil. Raoni, 
com apoio da organização Planète Amazone, e 
junto a representantes indígenas de todos os 
continentes e organizações aliadas e parceiras, 
como a OPAN, liderou a elaboração de um tex-
to2  de reivindicações que no dia 2 de dezem-
bro foi entregue ao presidente francês François 
Holland.

No Brasil, estamos longe ainda de construir 
esse diálogo com os povos indígenas. Eles estão 
ausentes na maior parte das mesas e fóruns de 
negociação e deliberação sobre os caminhos a 
adotar para mitigar e fortalecer a capacidade 
de adaptação frente à mudança climática.

2.   Intitulado: Propostas e recomendações da Aliança dos Guardiões da Mãe Natureza aos Estados e à comunidade in-
ternacional para a preservação do clima e das gerações futuras.
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Na conferência internacional “Resiliência em 
tempos de incertezas: os povos indígenas fren-
te às mudanças climáticas”, assistimos a nu-
merosos depoimentos de diversos povos indí-
genas do mundo sobre os impactos causados 
pelas mudanças climáticas e pelos modelos 
desenvolvimentistas.
As sociedades que estão na linha de frente, 
numa conexão direta com a natureza, são ex-
tremamente vulneráveis às mudanças climáti-
cas, ainda que sejam também as que possuam 
um conhecimento empírico profundo, cons-
truído através da observação milenar dos ciclos 
da vida, o que fortalece sua resiliência. 
Os calendários e indicadores dos tempos natu-
rais/culturais dos povos indígenas estão se al-
terando, em alguns casos de forma dramática, 
e as previsões dos velhos sábios estão ficando 
comprometidas, colocando em risco a organi-
zação social e soberania alimentar de muitos 
povos.
Minnie Degawan conta a história do povo 
Kankanai (Filipinas), excelentes caçadores e 
coletores, que realizavam apenas agricultura 
de subsistência, sem previsão de excedentes, 
para o consumo presente. Ao longo de gera-
ções, através da convivência com a natureza e 
a observação dela, adquiriram a capacidade de 
escutar as plantas e os animais, principalmente 

pássaros, para saber quando chegava o tempo 
de plantar ou de colher. Desenvolveram na lín-
gua mais de sete palavras diferentes para ca-
racterizar os tipos de chuvas, traziam informa-
ções específicas sobre o tempo, fundamentais 
para o calendário agrícola e cultural. Errar po-
deria representar uma catástrofe. Atualmente 
as chuvas não são as mesmas, a falta dos pás-
saros gera ausências desnorteadoras e a incer-
teza começou a fazer parte do cotidiano.
Esse é um dos efeitos da mudança no clima: 
a incerteza nas previsões que estão toman-
do conta do horizonte de muitas sociedades. 
Alguns povos, como o de Minnie, se veem obri-
gados a se deslocar pelo território e a deixar 
para trás diversos alimentos tradicionais. As 
novas gerações começam a perder conheci-
mentos importantes para a sobrevivência cul-
tural. Minnie afirma: “essas mudanças nos pa-
drões culturais afetam a coesão social”. 
Desalegn Yajeh Ayal, da Universidade Debre 
Berha, da Etiópia, contou para a plenária como 
o povo Borana faz tradicionalmente as previ-
sões meteorológicas, destacando que há diver-
sas variáveis usadas por eles. Uma, através das 
leituras dos intestinos dos animais, outra atra-
vés dos corpos celestes e pelas plantas. O tama-
nho das estrelas é importante e o alinhamento 
entre elas, assim como sua trajetória. Também 
usam-se o vento, o arco-íris, as nuvens. Eles 

Protestos a favor dos povos indígenas tomaram as ruas de Paris. 

O drama e a resistência
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olham a abundância de flores e observam a lin-
guagem corporal de alguns animais como for-
migas, gado, ou o grito das hienas, o canto de 
pássaros. Desalegn conta que os sábios fazem 
as previsões e compartilham com todas as co-
munidades. Baseando-se nessas informações, 
os pastores tomam medidas como poupar 
água, construir um barracão ou mudar alguma 
festa social. Porém, hoje, as previsões falham 
colocando em risco as comunidades.

Tsechu Dolma, do Tibet, exilada nos Estados 
Unidos por razões políticas, conseguiu depois 
de muito tempo voltar ao Nepal e está traba-
lhando em um projeto para aumentar a resi-
liência da vida na montanha. Tsechu percebe, 
diariamente, as mudanças no ambiente, como 
degelo e precipitações imprevisíveis. Seu proje-
to está empenhado em aumentar a capacidade 
dos jovens para a adaptação às mudanças do 
clima na montanha. Para isso, foi criada uma 
plataforma que articula 44 organizações que 
atuam na região. O objetivo é fortalecer a re-
lação das pessoas, principalmente dos jovens, 
com o ambiente, para que continuem vivendo 
e protegendo montes e cordilheiras. “Nós, indí-
genas, não geramos a mudança climática, ape-
nas a estamos sofrendo”, declara Tsechu.

O antropólogo da Universidade de Columbia, 
na Califórnia (EUA), Bem Orlove3, está pesqui-
sando atualmente a retração das geleiras atra-
vés da perspectiva indígena. Este pesquisador 
chama a atenção para a importância dos no-
mes dados pelos indígenas a essas formações. 
Segundo Orlove, os nomes trazem consigo um 
conhecimento de longa data, que não deve ser 
ignorado. O conhecimento dos indígenas so-
bre as geleiras de Butão por exemplo, é muito 
profundo. Segundo Orlove, eles conseguem di-
ferenciar inúmeras cores nos gelos e destacar 
diferentes características.
Nos últimos sete anos, no Himalaia, as mudan-
ças têm sido fortes, afirma Jan Salick, do Jardim 
Botânico de Missouri, que trabalha junto aos 
povos da região utilizando calendários, mapas 
e registros audiovisuais. Eles constatam que 
vegetais que não cresciam a altura de quatro 
mil e cinco mil metros, hoje, estão crescendo, e 
as pessoas estão subindo mais alto tentando se 
adaptar ao clima. A 3.200 metros de altitude é 
possível ver a mudança do pasto. Conseguem, 
segundo, Jan Salick, até cultivar uva. Para o 
pesquisador, a adaptação não pode ser o foco 
nem o mais importante, pois ela, em muitos 
casos, está forçando profundas mudanças cul-
turais que geram um altíssimo custo social.

Yapatsiama Waura e Tukupe Waura do Xingu palestram  
no Cinéma Municipal George Melliese, em Paris.
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3.  https://sipa.columbia.edu/faculty/ben-s-orlove
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Vindo de Korova, nas das ilhas Fiji, Fuluna 
Tikoidelaimakotu Tuimoce mostra imagens 
dos povos Fijis, Tongas e Samoas que são exí-
mios navegantes e conhecedores do mar do 
Pacífico. Cada tipo de onda, cor, vento, tsu-
nami, eles “enxergam”. Fuluna denuncia que 
o mar que está sendo transformado em lixão: 
“Hoje estamos em um mar de plásticos, o que 
está acontecendo vai além do que o povo pode 
fazer”. Porém, por não aceitarem esta situa-
ção de forma passiva, atravessaram o oceano 
Pacífico em diversas ocasiões com seus barcos 
sagrados chamados Druas, buscando apoio, 
conscientizando e transmitindo a agonia que 
eles escutam do mar.
Segundo Ana Marie Chischilly, diretora-exe-
cutiva do Institute for Tribal Environmental 
Profesionals4  da Universidade do Norte de 
Arizona, que reúne 338 povos nativos, tam-
bém o povo Navajo e diversas comunidades 
do Alaska estão monitorando as mudanças que 
estão acontecendo nos seus territórios com 
fotografias e informes divulgados em sites. 
Ainda de acordo com Ana Marie, esses povos 
indígenas organizaram um congresso nacional 
em que elaboraram reivindicações ao governo 
federal norte-americano. Ela destaca alguns 
dos sinais das mudanças climáticas nos Estados 
Unidos. No noroeste do país, os salmões sa-
grados estão morrendo; no sudeste, o grande 
problema é a seca. No meio oeste, constata-se 
um esquentamento que está afetando o com-
portamento dos animais e há vários empreen-
dimentos de multinacionais na região impac-
tando o meio ambiente. O sul sofre fortes 
precipitações e há projetos para reintroduzir 
práticas pesqueiras antigas menos agressivas. 
Mas, para Ana Marie, “é fundamental que as 
novas gerações não percam os conhecimentos 
tradicionais”.
Angela May, pesquisadora do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá5, lo-
calizado no estado do Amazonas, no Brasil, 
nos fala da reserva Mamirauá, única e exten-
sa floresta inundável. Os tipos de inundações 
determinam o tipo de produção e de calendá-
rio, mas, nos últimos anos, houve mudanças 

no regime de inundações. São maiores e não 
há tempo para plantar, o sol está forte demais, 
a água demora para descer. Normalmente as 
chuvas chegam em abril. Em 2015 chegaram em 
fevereiro e ficaram até setembro. Isso teve um 
impacto enorme na população, principalmente 
prejuízos nas variedades de cultivos, como o 
que ocorreu com o povo indígena Kokama, que 
perdeu sete variedades de mandioca, segundo 
a pesquisadora. Houve, ainda, diminuição da 
produção alimentar local e aumento de pre-
ços por causa da baixa oferta. Alguns grupos 
de agricultores, conta Angela May, mantêm as 
sementes em plataformas elevadas para salvá-
-las das inundações.
O Instituto Socioambiental (ISA) e Instituto 
Catitu, junto a dois representantes dos po-
vos indígenas do Xingu, Tukupe Waura e 
Yapatsiama Waura, lançaram na capital france-
sa o filme “Para onde foram as andorinhas?”, 
que aborda as mudanças assustadoras que 
o Parque Indígena do Xingu está vivendo por 
causa da mudança climática e do entorno de-
vastado pelas plantações de soja. O entorno, 
afirmam, chega a ter até cinco graus de tempe-
ratura mais alta do que o Parque do Xingu, que 
por sua vez, sofre com secas, diminuição da 
umidade da floresta fortalecendo o fogo, pra-
gas e um sol excessivamente forte que queima 
as plantações. Os povos que ali vivem e conser-
vam a floresta estão alarmados com a falta de 
segurança alimentar que se apresenta no hori-
zonte para as novas gerações. 
Nesse cenário, o Brasil não pode fugir de al-
guns desafios. O primeiro é fortalecer o diá-
logo/escuta entre o mundo da ciência e os 
conhecimentos dos povos indígenas para a 
construção de caminhos que nos ajudem a en-
frentar os impactos da mudança climática. O 
segundo é garantir os direitos dessas socieda-
des fortemente ameaçadas por interesses ex-
ploratórios e desenvolvimentistas. O terceiro é 
garantir a participação dos povos indígenas 
em fóruns e instâncias de deliberação sobre o 
tema.  Isso exige abandonar uma visão tutelar 
que insiste em se preservar na cabeça de mui-
tos dirigentes.

4.  http://www7.nau.edu/itep/main/ClimateChange/

5. AReserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá está localizada a cerca de 600 km a oeste de Manaus,  
na região do Médio Solimões. Abrange uma área de 1.124.000 hectares.
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Yapatsiama Waura e Tukupe Waura do Xingu conversam com o 
público no Cinéma Municipal George Melliese, em Paris.

A construção de um pensamento  
“fora da caixinha”

Entre avanços e/ou retrocessos no âmbito 
global, os povos indígenas e tribais do plane-
ta continuam a gritar uma mensagem antiga: 
Tudo está interconectado. Não se pode pen-
sar na Mãe Terra como um monte de pedaços 
desligados e autônomos. Portanto, a lógica 
internalizada que herdamos “meu país, mi-
nha floresta, meu território, meu empreendi-
mento, meu projeto, meu indicador, meu rio, 
meu bioma...” não faz muito sentido se não for 
olhada nas suas complexas conexões. A ciência 
constatou isso e continua avançando na com-
preensão das conexões visíveis e “invisíveis” 
que tudo movem e afetam.
A mudança climática exige olhar as relações 
ecossistêmicas, e a cidadania global passa 

por conseguir enxergar as inter-relações dos 
“meus”, entendendo que eles compõem um 
mosaico em permanente interação com “ou-
tros meus” que se mexe, abate, avança, vive e 
morre junto.
Este exercício filosófico, pedagógico e político 
está posto para todos nós, da esfera micro à 
macro, em todos os níveis e instâncias onde 
deixamos nossas pegadas. A OPAN, na sua tri-
lha, incorpora dia a dia esse imenso desafio, in-
ternamente, na relação e aliança com os povos 
indígenas e nas articulações com governos e 
entidades parceiras. 
A mudança climática não é apenas “outro tema” 
para incorporar na agenda. Perpassa tudo e nos 
exige uma reeducação urgente do “olhar”.
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Redes na aldeia Cerradinho na TI Pirineus de Souza.





Rochele Fiorini
Coordenador financeira

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

A
OPAN contribui para o fortalecimento 
da autonomia social, política e cultural 
dos povos indígenas do Brasil e tem 
desenvolvido novas estratégias para, 
diante da situação econômica pela 

qual atravessa o país, garantir a continuidade 
de sua missão ao diversificar as fontes de fi-
nanciamento de suas ações ao longo dos anos.

Nas últimas décadas, a OPAN realizou parce-
rias, acessou editais e fez captações de recursos 
com o governo federal, agências de cooperação 
internacionais, empresas mistas e fundações. E 
enfrenta, daqui em diante, o desafio de ampliar 
sua rede de parceiros visando à sustentabilida-
de financeira, bem como a continuidade de suas 
equipes e ações em campo por meio da capta-
ção com empresas e indivíduos. 

Institucionalmente, e a partir das relações de 
alianças estabelecidas no âmbito dos seus pro-
gramas regionais, – Programa Mato Grosso, 
Programa Amazonas e Programa de Direitos  

Indígenas – a OPAN vem se qualificando a 
cada ano para estender seu quadro de parce-
rias na medida em que aprimora mecanis-
mos de transparência institucional no setor 
administrativo-financeiro, com maior rigor 
no controle de indicadores de processo, de 
resultado e prestação de contas. Conforme 
nos dedicamos para aperfeiçoar esses me-
canismos internos, temos consciência tam-
bém do nosso papel junto a patrocinadores 
e financiadores de apresentar as especifi-
cidades da atuação de uma organização in-
digenista, o que nos demanda permanente 
disposição para adaptar e renegociar nossos 
projetos.  
Entendemos que a garantia de realização da 
nossa missão institucional passa pelo grande 
desafio de fortalecer parcerias estratégicas. 
Deste modo, asseguramos os incentivos de 
busca pela autonomia indígena e para a nossa 
própria autonomia enquanto organização da 
sociedade civil. 

DESPESAS FIXAS

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

13%

39%
49%

INVESTIMENTO EM AÇÕES

DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO

CONSOLIDADO GERAL 2015
DESPESAS FIXAS R$ 682.092,37 13%

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS R$ 2.096.624,74 39%

INVESTIMENTO EM AÇÕES R$ 2.639.624,12 49%

 TOTAL            5.418.341,23 
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Resumo de parcerias
No último ano, contamos com o patrocínio da 
Petrobras para a execução do Projeto Raízes 
do Purus (2013-2015), que se propôs a apoiar 
ações de fortalecimento comunitário e fomen-
to a estratégias de sustentabilidade econômica 
por meio do manejo do pirarucu, de óleos ve-
getais, incremento de sistemas agroflorestais e 
vigilância territorial em terras indígenas no sul 
do Amazonas. 

A Petrobras também encerrou em 2015 quatro 
anos de apoio ao Projeto Berço das Águas, que 
ajudou a elaborar e implementar ações de ges-
tão territorial em terras indígenas da bacia do 
Juruena, em Mato Grosso. 

No início do ano, por meio da aprovação do pro-
jeto Arapaima: redes produtivas, com apoio do 
Fundo Amazônia, a OPAN conseguiu retomar 

suas ações nas regiões do Médio Solimões 
e Médio Juruá após quatro anos. Agora, pas-
sou a atuar não apenas com os povos Deni e 
Katukina, mas com Kokama, Tikuna, Kambeba 
e moradores da reserva extrativista Médio 
Juruá, além das reservas de desenvolvimen-
to sustentável Uacari e Cujubim, exigindo um 
grande esforço de articulação local em meio a 
regiões com complexa logística na Amazônia. 
Contribuir para a estruturação das cadeias de 
produtos da sociobiodiversidade neste contex-
to é um enorme desafio. 

Seguem como parceiros da OPAN com finan-
ciamento de projetos a Embaixada da Noruega, 
a Misereor e Manos Unidas, que exercem gran-
de contribuição para a realização de ações in-
digenistas no estado de Mato Grosso, além de 
apoiar o fortalecimento institucional da OPAN. 

Transparência
INDICADORES

IMOBILIZADO R$ 820.750,24 
DESPESAS FIXAS - SEDE R$ 339.067,37 
DESPESAS FIXAS - ESC. REGIONAIS R$ 297.373,81 
DESPESAS TRIBUTARIAS R$ 9.314,14 
DESPESAS COM PESSOAL R$ 1.450.648,71 
DESPESAS C/ BENEFÍCIOS R$ 64.039,65 
ENCARGOS SOCIAIS R$ 581.936,38 
COMUNICAÇÃO R$ 409.111,18 
INVESTIMENTO EM AÇÕES R$ 1.409.762,70 
DESPESAS FINANCEIRAS R$ 36.337,05 

TOTAL R$ 5.418.341,23 

Seja um doador 

A OPAN desenvolve seus projetos em defesa 
dos povos indígenas e do meio ambiente 
graças à contribuição de pessoas e 
instituições. 

Apoie você também.  
Dados bancários:  
BANCO DO BRASIL 
AG 3325-1 C/C 21.808-1
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EQUIPE OPAN 2015

Conselho Diretor
Presidente: Edmundo Antonio Peggion
Secretário: Fernando Penna Sebastião

Tesoureiro: Marcelo Carlos Moreira

Conselho Fiscal
Rosa Maria Monteiro

Juliana de Almeida
Carolina Delgado de Carvalho

Coordenação Executiva
Coordenador geral: Ivar Luiz Vendruscolo Busatto

Coordenadora técnica: Lola Campos Rebollar
Coordenadora financeira: Rochele Fiorini

Programa de Direitos Indígenas
Coordenadora: Andrea Jakubaszko

Equipe:
Andreia Fanzeres

Setor de Comunicação 
Coordenadora: Andreia Fanzeres

Equipe:
Carla Ninos
Dafne Spolti
Mel Mendes

Setor administrativo e financeiro (sede)
Ana Maria Fernandes do Nascimento Guerreiro

Ariane Proença Alves Chagas 
Luciana de Souza Bonfim

Lucirlene Pereira da Silveira
Luiz Antonio Maciel Rocha

Programa Amazonas
Coordenador: Gustavo Falsetti V. Silveira

Região Purus
Indigenistas:

Diogo Henrique Giroto 
Magno Lima dos Santos

Auxiliares de logística: 
Carlos Rodrigues Araujo

Francisco Pinheiro de Souza

Região Juruá-Solimões
Coordenador de projeto: Vinícius Benites Alves

Coordenador de campo: Leonardo Pereira Kurihara

Indigenistas:
Edemar Treuherz

Renato Rodrigues Rocha 
Rodrigo Ferreira Barros 

Rodrigo Tawada
Tarsila dos Reis Menezes 

Auxiliares de logística
Antonio das Chagas de Paula

Evaldo Costa Ferreira

Programa Mato Grosso
Coordenadora: Artema Lima

Região Juruena
Coordenador de campo:  

Fabiano Rodrigues da Matta

Indigenistas:
Catiúscia Custódio de Souza 

Luana Fowler Fatori
Victor Amaral Costa

Região Araguaia 
Diego Schmith Gino

Liebe Lima 
Marco Tulio Ferreira
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Telefone: 55 (65) 3322-2980 
Fax: 55 (65) 3322-4161 

comunicacao@amazonianativa.org.br

 
facebook.com/amazonianativa 

twitter: @amazonianativa 
www.amazonianativa.org.br

APOIADORES

OPAN 65



Jovens Nambikwara
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