
Ao longo de sua história em defesa dos direitos indígenas no Brasil, a 
OPAN acumula mais de quatro décadas de experiência em trabalhos 
sobre “gestão territorial” ou “como cuidar dos territórios”. Todas es-
sas iniciativas partiram do princípio fundamental de que os indíge-
nas devem ter seus territórios assegurados para que reúnam plenas 
condições de viver conforme suas práticas, costumes e organizações 
tradicionais. Pretendemos apresentar alguns dos caminhos percorri-
dos na elaboração de Planos de Gestão Territorial junto aos Paumari 
do rio Tapauá, Katukina do rio Biá, Deni do Xeruã, Manoki, Mỹky e 
Pirineus de Souza, difundindo, assim, esses “jeitos de fazer” a mais 
povos, organizações da sociedade civil e órgãos governamentais que 
querem se envolver e facilitar a elaboração de planos de gestão ter-
ritorial, aprimorando e ampliando metodologias participativas.
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Apresentação

Este caderno tem o objetivo de apresentar as 
metodologias desenvolvidas pela Operação Amazô-
nia Nativa (OPAN) na elaboração de planos de ges-
tão territorial em terras indígenas. Ao longo de sua 
história em defesa dos direitos indígenas no Brasil, a 
OPAN acumula mais de quatro décadas de experiên-
cia em trabalhos sobre “gestão territorial” ou “como 
cuidar dos territórios”, conduzidas de forma partici-
pativa com os povos Kulina (AC e AM), Kanamari, Ka-
tukina, Deni, Zuruahã, Kanamanti/Jarawara, Apurinã, 
Marubo, Matis, Korubo, Mayoruna, Paumari, Jama-
madi, Parintintin e Tenharim (AM), Pareci, Cinta Lar-
ga, Arara, Karajá, Kayabí, Enawené Nawê, Nambiqua-
ra, Manoki, Mỹky e Xavante de Marãiwatsédé (MT).  
Todas essas iniciativas partiram do princípio funda-
mental de que os indígenas devem ter seus territórios 
assegurados para que reúnam plenas condições de vi-
ver conforme suas práticas, costumes e organizações 
tradicionais. Por este motivo a luta pela garantia terri-
torial sempre foi um dos mais importantes pilares de 
atuação da OPAN. 

A partir do usufruto de suas terras originais se 
estruturaram e se estruturam os diversos trabalhos de 
base desempenhados pela OPAN nas aldeias. O êxito 
das variadas metodologias aplicadas nessa trajetória 
vem da capacidade de adaptação ao contexto sociocul-
tural de cada povo indígena, considerando suas especi-
ficidades e modos de organização. 

A partir do engajamento dos indígenas e de ou-
tras instituições no estabelecimento de uma legislação 
específica sobre gestão territorial nos últimos anos, a 
OPAN redimensionou sua estratégia, agregando expe-
riências desenvolvidas por outras entidades e referen-
ciais acadêmicos. Isso orientou nossos trabalhos mais 
recentes no campo da gestão territorial, quanto ao 
fortalecimento de modos tradicionais de manejo pelos 
indígenas, considerando o contexto fundiário, pressões 
internas como a expansão demográfica dos povos e ex-
ternas como os modelos predatórios de uso e ocupa-
ção do solo, e, ainda, demandas por geração de renda.

Pretendemos difundir esses “jeitos de fazer” a 
mais povos indígenas, organizações da sociedade ci-
vil e órgãos governamentais que querem se envolver 
e facilitar a elaboração de planos de gestão territorial, 
aprimorando e ampliando metodologias participativas.

Este livro está estruturado em duas partes. A 
primeira faz um retrospecto histórico e institucional da 
OPAN sobre o porquê da elaboração de planos de ges-
tão territorial em parceria com os povos com os quais 
desenvolve projetos. Também aborda os marcos legais 
que amparam as discussões e ações implementadas, e, 
ainda, a importância do manejo indígena para a con-
servação da biodiversidade e proteção dos territórios 
frente às pressões de desmatamento em seu entorno. 
Na segunda parte, são apresentados os caminhos me-
todológicos e os instrumentos participativos na ela-
boração dos planos de gestão, revelados a partir das 
experiências com os povos Manoki, Mỹky, Deni do rio 
Xeruã, Katukina do rio Biá e Paumari do rio Tapauá, 
diante de seus contextos políticos e dinâmicas cultu-
rais. Por fim, demonstramos que outro grande desafio 
é a implementação dos objetivos e diretrizes dos pla-
nos de gestão, a fim de que este trabalho construído 
com os indígenas sirva efetivamente para orientar pro-
cessos internos e ser usado como ferramenta política 
no seu relacionamento com as sociedades do entorno.   

Esta publicação é uma das das ações do Projeto 
Berço das Águas, uma das iniciativas mais recentes da 
OPAN na área de gestão territoria. O projeto se desen-
volve em terras indígenas na bacia do rio Juruena (MT) 
e inclui a elaboração dos planos de gestão territorial 
indígena dos povos Mỹky, Manoki e Nambiquara da 
Terra Indígena Pirineus de Souza, além de ações como 
o suporte ao manejo tradicional e a estruturação de ca-
deias de produtos florestais não madeireiros. É patro-
cinado pela Petrobras através do Programa Petrobras 
Ambiental.

Boa leitura!

Jovem Mỹky participa de oficina para elaboração do plano 
de gestão territorial. (Foto Artema Lima/OPAN)



Parte 1

Por que elaborar planos de gestão  
territorial em terras indígenas?
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O histórico de  
atuação da OPAN no campo da 
gestão territorial indígena

Ivar Luiz V. Busatto 1

Poucas pessoas e entidades no mundo tiveram 
a oportunidade de vivenciar com profundidade o que 
sentimos, ouvimos e experienciamos na convivência 
com tantas sociedades indígenas deste país ao lon-
go de mais de 40 anos. Iniciamos este percurso pela 
visibilidade, luta por sobrevivência, preservação de 
suas culturas, garantias de direitos sobre suas terras 
e por direito à vida digna na sua diversidade. Senti-
mos como poucos a importância de se ter sossego 
na casa e no lugar onde se nasce, porque ali se tem 
a experiência do que existe de mais precioso na vida 
humana, que é a relação afetiva entre os que lá convi-
vem: pessoas, animais, rios, montanhas, campos, es-
píritos bons e ruins, a floresta e as almas dos que já se  
foram.

Por termos tido o privilégio estas oportunidades 
singulares, temos a obrigação de testemunharmos e, 
de alguma forma, por simples e modestos que sejam, 
registrarmos os processos de construção que indicam, 
para cada sociedade em foco, quais caminhos cada 
uma quer seguir e a forma como cada uma quer se 
relacionar entre si, com a natureza e com a sociedade  
brasileira.

Ao longo deste percurso, considerou-se priori-
tário e fundamental garantir as terras indígenas legal-
mente2. Mas para que isto seja um direito assegurado 
de fato e plenamente é necessário que cada povo, nos 
contextos vivenciados hoje, diga como pretende cuidar 

daquela área de terra que foi possível garantir de seu 
território tradicional.

Convidados pelos povos Kanamari, Deni e Pau-
mari, do Estado do Amazonas, para contribuir com a 
FUNAI nos processos demarcatórios de suas terras des-
de a década de 1990, nos associamos a estes povos pelo 
vínculo de confiança e amizade construídos por meio 
do trabalho realizado anteriormente nas áreas de saú-
de, em especial. Com muitos sacrifícios e dificuldades, 
as terras destes povos foram garantidas legalmente, 
sem maiores conflitos com ocupantes não indígenas, já 
que a inviabilidade da extração da borracha obrigou as 
empresas seringalistas a abandonarem esta atividade 
econômica na região. Assim, ficaram apenas os índios, 
sendo possível demarcar para os três povos citados área 
total de 2.798.680 hectares. Em Mato Grosso, na região 
noroeste, a OPAN tem uma presença continuada desde 
1969, ano de sua fundação. A confiança e parceria com 
os povos Mỹky e Manoki foram fortalecidas pelos 12 
anos de trabalho na área da saúde através do convênio 
OPAN/FUNASA.

Faltam registros e informações – talvez mais 
pesquisas que possam fundamentar sob a perspec-
tiva e ótica indígena – sobre os povos e populações 
que habitavam todo o Estado do Mato Grosso no sé-
culo XVI, quando aportaram nestas terras as primeiras 
expedições de europeus visando conhecer e explorar 
suas riquezas. Dos registros disponíveis, sabe-se que o 
interesse primeiro dos bandeirantes que aqui chega-
ram recaiu sobre a possível força de trabalho escravo 
do braço indígena. Era mais barato aprisionar os índios 
daqui e levá-los para São Paulo do que importá-los 
da África. Entre o final do século XVII e a fundação de 
Cuiabá, em 1719, foram dezenas de monções paulis-
tas que vieram, em grupos de 150 a 250 homens, para 

1 Indigenista com mestrado em agricultura tropical e coordenador geral da OPAN.

2 Art. 231 - São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos origi-
nários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 
seus bens. (Constituição Federal) 
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caçar e frear índios mato-grossenses: o “índio Paresi”, 
especialmente. 

A partir das descobertas das minas de ouro e 
diamante nas regiões de Cuiabá e Diamantino, entre 
1719 e 1730, o que interessava aos bandeirantes e ao 
império eram apenas as preciosidades exploradas, so-
bretudo pelo braço escravo negro. Pelos governos e pe-
las frentes de expansão, durante todo os séculos XVIII e 
XIX, os índios foram considerados, quase sempre, mais 
problema que solução, pois podiam oferecer resistên-
cia ao avanço indiscriminado sobre seus habitantes 
tradicionais. Contava-se, em outras regiões brasileiras, 
com alguma proteção de missões religiosas, trabalhan-
do na cristianização e civilização dos indígenas, igno-
rando por completo suas culturas. Em Mato Grosso, 
esta proteção só veio ocorrer em 1902 com os Bororo 
de Merure (Município de General Carneiro), por meio 
das missões salesianas.

Da parte do Estado brasileiro, a primeira ação ob-
jetiva de proteção aos povos de Mato Grosso só ocor-
reu por intermédio do Serviço de Proteção aos Índios 
(SPI), fundado por Cândido Mariano da Silva Rondon, 
em 1910, com o objetivo de garantir proteção e pos-
sibilitar uma integração do índio à sociedade nacional. 
Mais tarde, em 1935, também os jesuítas instalaram 
uma missão entre os índios da bacia do rio Juruena, 
em Utiariti, para atender Nambiquara, Paresi, Irantxe/ 
Manoki, Rikbaktsa e Kayabí.

 Em 1967, durante a ditadura militar, a FUNAI 
substitui o SPI com a incumbência de promover assi-
milação e integração dos povos indígenas à Comunhão 
Nacional. Afinal, o índio não poderia ser um empecilho 
ao desenvolvimento, conforme diziam os generais na 
década de 1970. 

 Nos primeiros 470 anos de ocupação europeia 
no Brasil, centenas de povos indígenas simplesmente 
desapareceram, exterminados de diferentes formas. 
Ainda recentemente afirmava um velho sertanista: “Eu 
fiz sete contatos. Prossegui com a mesma política ron-

doniana que estava dentro da FUNAI. E fazendo isso eu 
vi o quanto era ruim para eles. Etnias desapareceram 
todas, outras desapareceram um bocado, outras con-
seguiram sobreviver, enfim. Se você faz o contato, era 
mau. Se você não faz o contato, eles desaparecem. O 
que fazer nesta situação?”

 O dilema de como nos relacionávamos com os 
diferentes povos deste país perdura até hoje. Que polí-
ticas públicas são de interesse de cada povo e de todos 
os povos? De toda a sorte, a partir da década de 1970, 
sugiram esperanças para a população indígena do Bra-
sil, segmentos sociais, pessoas em geral, funcionários 
públicos e uma parcela das igrejas católicas e evangé-
licas constataram algo que já estava estampado como 
um fato social total: poucos povos sobreviviam, todos 
perdiam direitos fundamentais à vida e suas popula-
ções diminuíam ano a ano.

 De milhões em 1500, chega-se a um censo que 
indica uma população indígena no Brasil de apenas 
150.000 pessoas. Em Mato Grosso, em 1970, dos 40 
povos conhecidos (há registros de aproximadamente 
oito povos ainda sem contato) 30 deles têm popula-
ção inferior a 100 pessoas, cada um. Apenas um povo 
(Xavante) tinha, em 1970, uma população acima de mil 
pessoas.

 Era um quadro estarrecedor, sobretudo se 
considerando a política expansionista e de integração 
nacional de incentivos públicos às empresas que der-
rubassem as matas e o cerrado para a implantação de 
projetos de pecuária e agricultura, em espaços genui-
namente indígenas e sem garantias das terras respei-
tadas e demarcadas. Todas as populações indígenas de 
Mato Grosso estavam reduzidas a um número mínimo 
e havia o temor de muitos de não terem forças para 
conter o desaparecimento total. Foi neste contexto, di-
fícil e dramático, que surgiram aliados no interior da 
própria sociedade dominante, entendendo que a so-
ciodiversidade não é um problema para o Brasil, mas 
uma riqueza humana a ser estimulada e garantida por 

lei e, também, de fato, através de uma convivência  
respeitosa.

 Quarenta anos se passaram e a realidade já é 
outra: todos os povos indígenas de Mato Grosso estão 
crescendo, em média, 4% ao ano e seus representantes 
são sujeitos políticos que se afirmam a cada dia. Não 
precisam de representação externa, de alguém fale em 
seu lugar, mas de pessoas preparadas, bem formadas 
para o diálogo que vai além dos limites culturais.

 É neste sentido – o da colaboração para o de-
bate e a reflexão sobre práticas indigenistas – que apre-
sentamos este caderno com algumas metodologias 
postas em prática, como sempre, correndo contra o 
tempo, na construção de planos de gestão, que são tam-
bém instrumentos para colocar em ação os planos de 
vida dos povos Mỹky, Manoki, Deni, Paumari e Katuki-
na. Hoje, esses são povos que também protagonizam a 
vida política e social nos municípios e regiões onde mo-
ram, desenvolvendo atividades econômicas e sociais, 
participando, enfim, como sujeitos de suas histórias.

Os caminhos, diálogos, encontros e desencon-
tros de nossas equipes com cada um dos povos em 

particular permitiram a elaboração dos cinco planos 
de gestão territorial que foram publicados e disponibi-
lizados, como ferramentas que são, para percorrer os 
caminhos que cada sociedade escolheu. 

Por fim, apenas um testemunho. Se a destruição 
da Floresta Amazônica e do Cerrado brasileiro gera uma 
grande perplexidade pela insensatez quando são elimi-
nadas apenas por interesses imediatistas e mercadoló-
gicos, vivenciamos a tristeza, a angústia e os impactos 
causados às populações tradicionais e indígenas, ocu-
pantes seculares de espaços com a natureza preserva-
da. Não podemos deixar de destacar o estranhamento 
e a incompreensão destas populações ao se sentirem 
ilhadas em suas terras, sozinhas na obrigação de pre-
servar para garantir o mínimo de equilíbrio, e , assim, 
manter espaços naturais de flora, fauna, águas limpas 
e ar puro. Ouvimos tantas vezes “Homem branco pensa 
pouco, não cuida bem da natureza do qual é apenas 
parte! Pode fazer roça com trator, pode criar gado com 
pastagem formada, isso não é ruim, mas tem que ser 
bem pensado” (José Tapurá- sábio Manoki, 1995).

O Tuxaua Jaci José de Souza com sua mãe, esposa e filha juntos com Thelia Pinheiro e Ivar L.V. Busatto da OPAN. 
Comemoração e festa pela conquista da Terra Indígena Raposa Serra do Sol,  Aldeia Maturuca - RR/2010 (Aquivo Pessoal)
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Marco legal:  
a Política Nacional de Gestão 
Territorial e Ambiental em Terras 
Indígenas (PNGATI)

Artema Lima 3

No cenário nacional e político, a valorização dos 

conhecimentos tradicionais e indígenas sobre a biodi-

versidade tem destaque com a ECO-92 no marco da 

Convenção sobre Diversidade Biológica. Ela estabelece 

em seu artigo oitavo que os países signatários devem 

“respeitar, preservar e manter o conhecimento, as ino-

vações e práticas das comunidades locais e populações 

indígenas com estilos de vida tradicionais relevantes 

à conservação e utilização sustentável da diversidade 
biológica”. Em 2006, o Brasil define no seu Plano Es-
tratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) um pro-
grama nacional de conservação e uso sustentável da 
diversidade biológica em terras indígenas e territórios 
quilombolas, contudo,  sem muita repercussão entre os  
indígenas. 

A partir de 2009, a gestão territorial indígena 
ganha evidência, com discussões e consultas públi-
cas em várias regiões do país para a construção da 
Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 
em Terras Indígenas (PNGATI). De um lado, o Estado 
reconhece a importância dos povos indígenas para a 
conservação e proteção da diversidade biológica e, de 
outro,  o próprio movimento indígena analisa a neces-
sidade de se estabelecer processos permanentes na 

Figura 1: Expedição no território Manoki  
1ª etapa de campo do Plano de Gestão Territorial Manoki (Artema Lima/Arquivo OPAN)

3 Bióloga, indigenista com mestrado em Educação e Educadora ambiental do Projeto Berço das Águas.
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área de fomento à sustentabilidade dos territórios, 
associando possibilidades econômicas à proteção am-
biental e valorização do sagrado diante da pressão do  
entorno. 

Várias discussões dentro e fora das consultas 
públicas surgem em torno do termo gestão territorial  
e/ou ambiental de/em terras indígenas. Para Little,  
(2006, p. 21) “a noção da Gestão Territorial das Terras 
Indígenas é o que melhor combina a dimensão política 
do controle territorial das Terras Indígenas com a di-
mensão ambiental de ações voltadas para sua susten-
tabilidade”. Para os indígenas, o termo gestão territo-
rial requer diferentes traduções de acordo com os seus 
contextos cultural, ambiental e sagrado, como revela 
Severiá Idiorie: “a gestão começa desde o contato. Apo-
we sonhou que o contato era inevitável. Existem dois 
pressupostos mente sã e corpo são: mente sã é a ges-
tão dos espíritos e está ligada a mente, espírito e práti-
ca. A gestão vem de gestação, mas é necessário gestar 
cada indivíduo para somar no coletivo; o corpo são é a 
gestão do corpo que se dá através das práticas de ges-
tão do território. O conhecimento do território educa 
o corpo. O corpo tem que ser preparado pela e para a 
gestão. Ser e estar no mundo. Junção de mente e corpo: 
conhecimento do território, maneira de pensar, auto-
conhecimento, coletividade, práticas rituais, cuidado 
com o espírito. A mente, o coração e o espírito devem 
estar juntos para que a gestão aconteça efetivamente”  
(Seminário sobre Gestão Territorial Indígena/OPAN,  
2011, p. 9).

Por meio do Decreto 7.747, de 05 de junho de 
2012, a PNGATI é regulamentada com o objetivo de 
“garantir e promover a proteção, a recuperação, a con-
servação e o uso sustentável dos recursos naturais das 
terras e territórios indígenas, assegurando a integrida-
de do patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de 
vida e as condições plenas de reprodução física e cultu-
ral das atuais e futuras gerações dos povos indígenas, 
respeitando sua autonomia sociocultural, nos termos 
da legislação vigente” (Diário Oficial da União, 2012). 

Eixos contemplados nos objetivos específicos da PNGATI

- Proteção territorial e dos recursos naturais;
- Governança e participação indígena;
- Áreas protegidas, unidades de conservação e ter-
ras indígenas prevenção e recuperação de danos 
ambientais;
- Uso sustentável de recursos naturais e iniciati-
vas produtivas indígenas;
- Propriedade intelectual e patrimônio genético;
- Capacitação, formação, intercâmbio e educa-
ção ambiental;

Instâncias de governança da política

I - o Comitê Gestor da PNGATI;
II - os Comitês Regionais da FUNAI; e
III - a Comissão Nacional de Política Indigenista 
– CNPI

A Comissão Nacional de Política Indigenista 
(CNPI) é instituída como a principal instância consulti-
va da política indigenista nacional, articulando-se com 
as demais políticas públicas de interesse dos povos 
indígenas. Segundo Francisca Pareci, integrante da co-
missão, “a proteção do entorno das terras indígenas é 
de fundamental importância para a garantia da imple-
mentação da PNGATI, portanto, o monitoramento dos 
programas do governo para empreendimentos de in-
fraestrutura, e, principalmente, para o setor energéti-
co, vem causando um alerta geral junto ao movimento 
indígena do Brasil. O exemplo claro é a UHE Belo Mon-
te, no rio Xingu, com vários pareceres das comunida-
des indígenas contrários à sua construção”. A PNGATI é 
para os povos indígenas um avanço político, porém, ela 
se confronta com a política desenvolvimentista do atu-
al governo (Programa de Aceleração do Crescimento), 
que coloca em risco em primeiro plano os direitos indí-
genas e, em segundo plano, a proteção dos territórios.

Várias experiências de metodologias partici-
pativas junto às comunidades e no chão das aldeias, 
discussões regionais e parcerias foram e estão sendo 

desenvolvidas para a elaboração dos planos de gestão 
territorial em consonância com a PNGATI, motivando 
os povos indígenas a sistematizarem o seu modo de 
vida, desafios, ameaças e perspectivas locais. 

A elaboração dos planos possibilitará não só a 
eles um instrumento político, mas a visibilidade e o 
respeito em suas diferenças.  Portanto, a riqueza de fa-
cilitar a elaboração dos planos de gestão territorial está 
no “processo”. De um lado pensar as metodologias que 
não são replicadas e sim adaptadas à realidade cultural 
e local de cada povo. 

De outro, priorizar e valorizar as reflexões junto 
às mulheres, lideranças, anciões, crianças e jovens indí-
genas, participar do cotidiano das aldeias junto às pes-
carias, rituais, festas, etc. e compreender, sobretudo, 
as diferentes traduções e diretrizes do que seja gestão 
territorial indígena.
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Figura 2: Apresentação dos mapas mentais sobre o território Mỹky  
1ª etapa do Plano de Gestão Territorial Mỹky (Artema Lima/Arquivo OPAN)
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O manejo indígena e a 
conservação da biodiversidade:  
do local para o global

Artema Lima

As sociedades capitalistas vêm exercendo uma 
incompatibilidade de modos de ser, agir e pensar que 
colocam em xeque o futuro do planeta com modelos 
de desenvolvimento e programas de governos com 
contradições teóricas e políticas responsáveis pelas 
crises ambiental, econômica e social. Estamos vivendo 
a “hiperespecialização” que desvincula os saberes de 
seus contextos social, cultural e sagrado e as “doutrinas 
ultraliberais” que preconizam a concorrência individual 
em todos os sentidos. Em contraposição à colaboração 
e à desfragmentação entre e dos atores, instituições, 

centro de conhecimentos e saberes dos diferentes po-
vos tradicionais e indígenas são as chaves para outro 
mundo possível (Woessner, 2012, p. 2).

O modo de vida indígena e seus “jeitos de fazer” 
estão salvaguardando modelos sustentáveis de uso da 
biodiversidade que se contrapõem aos modelos capi-
talistas e neoliberais de desenvolvimento. Vários es-
tudos (Balée, 1988, 1989; Posey, 1986; Ribeiro, 1986; 
Diegues, 2000) comprovam a potencialidade dos co-
nhecimentos indígenas e indicam que a variabilidade 
induzida pelas diferentes culturas humanas, por meio 
da agricultura itinerante, do adensamento de espécies 
úteis, do manejo de áreas de coleta, caça e pesca fa-
voreceu e favorece a floresta primária e ecossistemas 
complexos tal como conhecemos hoje, coevoluido com 
as populações humanas e sua distribuição, ou seja, é 
uma resultante de processos antrópicos característicos 
dos sistemas nativos de manejo da biodiversidade. 

Figura 1: Milho fofo e massa de mandioca no jirau – aldeia Mỹky (Artema Lima/Arquivo OPAN)
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Para os Mỹky, Manoki, Nambiquara e Sabanê ha-
bitantes da bacia do rio Juruena, o uso e manejo da 
diversidade biológica são o resultado de informações 
apuradas sobre suas potencialidades. Eles compreen-
dem a paisagem a partir de categorias próprias com 
maior ou menor frequência da caça, do extrativismo 
ou coleta. Outras categorias são denominadas para os 
locais de pesca e zonas de uso. Eles alternam os luga-
res onde exercem suas atividades de caça de acordo 
com as espécies mais apreciadas na sua dieta alimen-
tar e sazonalidade e praticam a pesca com diferentes 
técnicas de captura. Cada categoria de paisagem, ou 
zona de uso, vem a ser um sistema complexo com in-
terações ecológicas entre animais, plantas, solos, rios 
e seres espirituais. O acerto da adaptação ecológica 
está ainda relacionada às táticas de conservação e ma-
nejo como: a disseminação da variedade genética de 
sementes crioulas, o manejo das abelhas que pressu-
põem diminuir e controlar o risco de incêndios dentro 

dos territórios, o extrativismo de frutos do cerrado 
com adensamento de espécies como o pequi e de pro-
dutos da floresta, como a seringa, conservando não só 
as espécies manejadas, mas garantindo a integridade 
de outras espécies vegetais e animais, a dinâmica dos 
ecossistemas e a proteção dos locais sagrados correla-
cionados. 

Por outro lado, são inúmeras as ameaças às cul-
turas indígenas. O avanço do agronegócio nas Regiões 
Amazônica e Cerrado, a expansão do setor energético 
com a implantação de pequenas e grandes hidroelé-
tricas, como o complexo de PCHs na bacia do rio Ju-
ruena, a abertura de estradas na região e, por último 
e mais agravante, o Projeto de Emenda Constitucional 
– PEC/215 e o indicativo à mineração em terras indí-
genas. Estes empreendimentos e a PEC colocam em 
xeque os direitos indígenas constituídos de usufruto 
de seus territórios e o aumento de impactos negati-

Figura 2: Manejo do pequi no território Manoki (Flavio Andre Souza/Arquivo OPAN)

vos, fragmentação das paisagens, perda da diversidade 
biológica, além da mudança no cotidiano das aldeias e 
cisão dos grupos. 

Em outra via, algumas formas de geração de ren-
da dentro dos territórios indígenas têm gerado polê-
micas e controvérsias, sendo necessária uma reflexão 
profunda sobre a influência e coesão dos modelos do 
entorno na região. A parceria dos Manoki e Nambiqua-
ra (Terra Indígena Tirecatinga) com fazendeiros para o 
plantio de soja divide opiniões entre indígenas e insti-
tuições governamentais. No entanto, o fato desses po-
vos hoje utilizarem uma pequena parcela de suas áreas 
de forma degradante e contrária à legislação ambiental 
não poderá anular a grande parcela de proteção à bio-
diversidade que as terras indígenas oferecem contra a 
ação predatória do entorno. Para os Manoki e Mỹky, 
os impactos negativos gerados pelo entorno são mui-
tos e evidenciados no cotidiano. “Na época da chuva, 
a gente vê o rio bem vermelho. Isso quer dizer que vem 
poluição da fazenda. Na seca, o agrotóxico vem pelo ar, 
na chuva pela água” (José Francisco Irantxe, 2011, Ofi-
cina do Milênio). “O peixe esta acabando. O fazendeiro 
pesca em cima e não sobra nada. Ele só suja a água. Ele 
passa de avião com veneno e nós estamos com medo. 
É perigoso tomar água” (Kiwuixi Mỹky, 2011, Oficina 
do Milênio).

Priorizar a demarcação, a legalização e a segu-
rança jurídica dos territórios indígenas é uma forma de 
garantir a salvaguarda de suas culturas e a conservação 
da natureza como táticas de vida, diferente da lógica 
de mercatilização da natureza. Neste sentido, os ter-
ritórios indígenas refletem a riqueza e a diversidade 
das respostas que os povos estão dando para resolver 
os desafios frente o cotidiano e as mudanças ambien-
tais.  Alguns desafios são exclusivamente locais, porém, 
na maioria das vezes, eles correspondem a realidades 
comuns, levando-nos a modelos de sociedade mais 
responsáveis.  Para Severiá Idiorie, “quando você sabe 
quem você é, você cuida para andar com mais cuidado 

no mundo. Mas alguns sábios estão cansados de se-
gurar o mundo para os outros que estão degradando. 
Os sábios fazem o controle pelo sonho e por conversas 
anunciadas por animais. Caminhar a trilha dos espíri-
tos não é fácil, cumprir as regras para gestar o corpo. É 
preciso conhecer o território através dos sonhos, expe-
dições e rituais” (2011, Seminário de Gestão Territorial 
Indígena/OPAN).

O cuidar do território e o jeito de viver indígena 
cooperam com modelos mais sustentáveis e respeito-
sos com a natureza e suas dimensões culturais e sagra-
das. Esse cuidar que eles sempre fizeram e ainda fazem 
associados à conservação da biodiversidade são fun-
damentais para os seus projetos de futuro. Portanto, 
é desejável a inclusão da perspectiva dos povos indíge-
nas na construção de uma política de gestão ambiental 
e territorial da qual são beneficiários e partícipes. Para 
José Ângelo Nambiquara, “existem grandes projetos a 
nível internacional que as populações não estão infor-
madas nas aldeias. Gestão territorial não é ter a respon-
sabilidade única do ambiente. Os povos indígenas tem 
conhecimento para ensinar o mundo a gestar o meio 
ambiente sem comprometer o futuro do mundo...”. Os 
planos de gestão elaborados pelos indígenas poderão 
ser um importante instrumento, inclusive para os não 
indígenas, de reflexões e de ações frente às deman-
das de geração de renda, conservação e sustentabili-
dade ambiental, formação e articulação política, edu-
cação, saúde e ameaças do entorno e seus impactos 
negativos. Será preciso reaprender com os indígenas a 
educar o corpo e o espírito para outra relação com a  
natureza.
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Figura 3: Entorno do território Manoki 
(Flavio Andre Souza/Arquivo OPAN)



Parte 2

Caminhos metodológicos



27

Concepções metodológicas para  
elaboração de planos de gestão  
territorial indígena na bacia do rio 
Juruena, Mato Grosso

Juliana de Almeida 4

A OPAN atua historicamente no apoio à regulari-
zação fundiária dos territórios indígenas brasileiros ten-
do participado ativamente na demarcação das terras 
de sete povos da bacia do rio Juruena. Recentemente, 
o fortalecimento do debate sobre a gestão territorial 
indígena e a aprovação de uma legislação específica 
para orientar este tema impulsionaram a OPAN a redi-
mensionar sua estratégia, apreendendo as diferentes 
dimensões e traduções desta temática, contemplando 
a cosmovisão dos indígenas, o marco legal das políticas 
públicas, as experiências em curso desenvolvidas por 
entidades não governamentais e os conceitos desen-
volvidos no âmbito acadêmico. 

No campo da gestão territorial indígena, a OPAN 
entendeu que era necessário fortalecer os modos par-
ticulares de manejo desenvolvidos pelos indígenas le-
vando em consideração aspectos como os contextos 
fundiários dos territórios, as dinâmicas de ocupação 
do entorno, a pressão da expansão demográfica des-
tes povos, as alterações de condições ambientais em 
decorrência da alteração da paisagem regional e a de-
manda por geração de renda. Nesta dinâmica, os pla-
nos de gestão funcionam como ferramentas para sis-
tematizar os contextos atuais e as demandas de cada 
povo, auxiliando na organização das propostas de ação 
das mesmas.

Em 2011, a OPAN iniciou, por meio do proje-
to Berço das Águas, a elaboração dos planos de ges-
tão territorial indígena  com os povos Manoki, Mỹky 
e Nambiquara (Terra Indígena Pirineus de Souza).  
Localizadas na bacia do rio Juruena, noroeste do estado 
de Mato Grosso, estas TIs que abrangem uma região de 
transição entre o Cerrado e a Amazônia, somam juntas 
cerca de 500 mil hectares onde residem 840 pessoas.  

O Projeto Berço das Águas tem como objetivo o apoio a 

4 Cientista social, indigenista e coordenadora técnica do Projeto Berço das Águas.

Figura 1: Mapa de abrangência do Projeto Berço das Águas



28 29

iniciativas que promovam o manejo tradicional indíge-
na combinado com novas iniciativas e técnicas visando 
a associação entre geração de renda e uso sustentável 
dos territórios. Para alcançar este objetivo, o projeto 
está organizado em dois eixos: (1) Elaboração de pla-
nos de gestão das terras indígenas e (2) Apoio à estru-
turação de cadeias de produtos da sociobiodiversida-
de. Este artigo trata dos pressupostos metodológicos 
que orientaram a implementação do primeiro eixo do 
projeto. 

Ponto de partida

A intenção de elaborar planos de gestão com 
os povos da bacia do rio Juruena partiu da necessida-
de, apontada por estes, de buscar alternativas para 
minimizar os efeitos do modelo de ocupação (extra-
ção madeireira, mineração e indústria agropecuária) 
do entorno de suas terras, pautado em atividades 
promotoras de altos índices de desmatamentos e im-
pactos socioambientais. Os desafios promovidos por 
esta dinâmica se somam à necessidade de adequação 
dos modelos nativos de uso e manejo ao novo con-
texto dos territórios demarcados que, em geral, não 
abrangem a totalidade dos territórios de ocupação  
imemorial. 

Os planos de gestão territorial indígena consti-
tuem ferramentas técnicas e políticas que, através da 
realização de diagnósticos e da organização dos planos 
de vida e demandas dos povos indígenas, funcionam 
como instrumentos na intermediação de diálogos en-
tre estas populações e instituições governamentais e 
não governamentais para o desenvolvimento de ações 
conjuntas visando a promoção da gestão sustentável 
destes territórios. Na Amazônia brasileira, estas expe-
riências vêm sendo desenvolvidas especialmente nos 
últimos 15 anos com o apoio de entidades indigenis-
tas e ambientalistas mediante diferentes metodologias 
participativas.

Estas experiências objetivaram grande destaque 
e reconhecimento, que ajudaram na maior visibilidade 
acerca da importância da manutenção das condições 
de vida das populações indígenas dentro dos seus ter-
ritórios. Elas também estimularam o Governo Federal 
a criar uma política pública específica para a questão. 
Neste contexto surgiu a PNGATI – Política Nacional de 
Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, 
com o objetivo de “garantir e promover a proteção, 
a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos 
recursos naturais das terras e territórios indígenas, as-
segurando a integridade do patrimônio indígena, a me-
lhoria da qualidade de vida e as condições plenas de re-
produção física e cultural das atuais e futuras gerações 
dos povos indígenas, respeitando sua autonomia socio-
cultural, nos termos da legislação vigente” (Decreto n° 
7.747/20125). Dentro da PNGATI, os planos de gestão 
territorial indígena são entendidos como um primeiro 
passo para estabelecer mecanismos de gestão susten-
tável dos territórios indígenas, associando modos e 
usos tradicionais com novas demandas dentro do novo 
contexto de interação das sociedades indígenas com a 
sociedade brasileira.

Mas os povos indígenas têm levantado alguns 
alerta no debate sobre estabelecimento de políticas 
de apoio à gestão territorial. As terras indígenas, re-
conhecidas como redutos de biodiversidade de gran-
de importância para a conservação, estão incluídas no 
pacote das áreas protegidas. Com isso, uma série de 
limitações são impostas ao uso destes territórios pelos 
povos que nele vivem. Por outro lado, figura a neces-
sidade de concluir os processos de regularização fun-
diária das terras indígenas. O contexto de indefinição 
jurídica dos territórios faz parte da realidade da bacia 
do rio Juruena, onde os Manoki aguardam a extrusão e 
homologação de parte da TI Irantxe/Manoki; os Mỹky 
lutam por avanços na regularização de parte da TI Mỹky 
e os Nambiquara da TI Pirineus de Souza reivindicam a 
correção da proposta de demarcação que não incluiu 
locais de importância sagrada.

A experiência da OPAN na elaboração  
de planos de gestão territorial em terras 
indígenas da bacia do rio Juruena

Em Mato Grosso, a OPAN iniciou a elaboração 
dos planos de gestão com os povos Manoki e Mỹky em 
2011 e com o povo Nambiquara da Terra Indígena Pi-
rineus de Souza em 2012. Para realizar este trabalho, 
a OPAN contava com uma trajetória histórica no apoio 
à regularização de terras indígenas, com a experiência 
de elaboração de planos de gestão realizada no Ama-
zonas, com um banco de dados de diagnósticos, levan-
tamentos e registros dos povos da bacia do rio Juruena 
e com um laço de confiança estabelecido com estas 
populações, em virtude da parceria firmada desde a 
década de 1970.

Os povos Nambiquara, Manoki e Mỹky são fa-
lantes de línguas consideradas de famílias isoladas. Em 
particular, os Manoki e Mỹky compartilham a mesma 
família linguística, possuindo um passado histórico 
comum. São povos com os quais a OPAN mantem um 
longo percurso de atuação, o que permitiu uma com-
preensão institucional acerca de suas cosmologias e 
modos de organização social. Este acúmulo, fruto da 
experiência histórica dos trabalhos desenvolvidos pela 
OPAN com os povos da bacia do rio Juruena, foi en-
tendido como ponto de partida para a elaboração dos 
planos de gestão.  Nesse sentido, um primeiro passo 
foi o levantamento e a sistematização deste banco  
de dados.

Para facilitar a elaboração dos planos de gestão, 
a OPAN contou com equipes multidisciplinares com 
participação diferenciada dentro deste processo: uma 
equipe de campo com indigenistas de formação dife-
renciada dentro das ciências ambientais (agronomia, 
engenharia florestal e biologia), um indigenista arti-
culador do processo (responsável pela organização e 
logística) e consultores das áreas antropológica e am-
biental, facilitadores responsáveis pela condução das 
discussões nas aldeias.

Outro pressuposto que orientou a elaboração 
dos planos de gestão foi o direcionamento da escolha 
dos facilitadores deste processo. Entendendo a carac-
terística fundamental dos planos de gestão como uma 
carta de intenções do povo que a elabora, era impres-
cindível que este processo fosse orientado por pessoas 
que possuíssem um histórico anterior de relação com 
cada povo e uma relação de confiança previamente 
estabelecida. Nesse sentido, para elaboração dos pla-
nos de gestão Manoki e Mỹky, a OPAN convidou profis-
sionais que haviam participado do Grupo de Trabalho 
para regularização dos territórios destes povos ou que 
já haviam realizado trabalhos anteriormente com es-
tes. No caso da elaboração do plano de gestão Nambi-
quara da TI Pirineus de Souza, a entidade contou com 
a colaboração de servidores da Fundação Nacional do 
Índio – FUNAI.

A elaboração dos planos de gestão deveria tam-
bém considerar a situação jurídica inconclusa des-
tas TIs. Reconhecendo o fato de que os territórios de 
cada povo extrapolam o limite das terras indígenas 
demarcadas, que o sucesso na gestão dos territórios 
indígenas está na manutenção das condições de vida 
destas populações e na valorização dos seus mode-
los de manejo, optamos por trabalhar com a noção 
de plano de gestão “do povo” e não plano de gestão 
 “da terra”. 

A inspiração no Projeto Aldeias

O aproveitamento do histórico de relações da 
OPAN com os povos, o banco de informações, bem 
como os facilitadores com um histórico de atuação fo-
ram as linhas gerais que orientaram o contexto da ela-
boração dos planos de gestão territorial Manoki, Mỹky 
e Nambiquara da TI Pirineus de Souza. Mas, especifica-
mente em relação às metodologias para condução dos 
diagnósticos e discussões na aldeia, a OPAN partiu da 
experiência do Projeto Aldeias – Conservação na Ama-
zônia Indígena.

5 Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1032221/decreto-7747-12
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O projeto Aldeias realizado pela OPAN entre 
2008 e 2011 teve dois grandes objetivos: a conserva-
ção da biodiversidade em terras indígenas e o fortale-
cimento institucional das organizações indígenas re-
gionais dos povos Katukina da TI Rio Biá (bacia do rio 
Jutaí), Deni da TI Deni (bacia do rio Xeruã) e Paumari 
das TIs Paumari do Rio Cuniuá, Paumari do Lago Paricá 
e Paumari do Lago manissuã (bacia do rio Purus). Estas 
terras indígenas estão localizadas no sul do Amazonas, 
região caracterizada pela articulação do mosaico de 
áreas protegidas: terras indígenas e unidades de con-
servação, de proteção integral e uso sustentável. 

A proposta metodológica utilizada pelo Proje-
to Aldeias partia de experiências de outras entidades, 
especialmente, o Projeto Nova Cartografia Social da 
Amazônia/UFAM-PPGAS e o Mapeamento Cultural Co-
laborativo/ACT. Em linhas gerais esta metodologia está 
estruturada em etapas de diagnóstico (etnomapea-

mento, etnozoneamento, avaliação ecológica, diagnós-
tico de produção e comercialização de PFNM e recursos 
pesqueiros) e articulação política (elaboração e pactua-
ção das diretrizes do plano de gestão, definição de re-
gras de uso de recursos naturais, validação coletiva dos 
planos de gestão). Esta, e os pressupostos descritos no 
capítulo anterior, constituía o ponto de partida do qual 
foi traçada a metodologia do Projeto Berço das Águas.

Realizada a sistematização do banco de infor-
mações da OPAN, o passo seguinte foi a realização de 
encontros com os consultores que facilitaram o pro-
cesso, para que pudéssemos avançar no detalhamento 
da metodologia. Para a OPAN, era importante que esta 
metodologia fosse flexível a ponto de se adaptar ao 
contexto de cada povo indígena. A proposta metodo-
lógica para condução das discussões foi ainda moldada 
mediante os apontamentos e orientações dos Manoki, 
Mỹky e Nambiquara da TI Pirineus de Souza. Para sua 

participação na elaboração dos seus planos de gestão 
territorial, a flexibilidade metodológica foi fundamen-
tal. Os Manoki, com uma população dispersa em sete 
aldeias, optou por elencar um grupo de lideranças e 
representantes para mediar a discussão do plano de 
gestão com os facilitadores do processo. Este grupo 
era formado em grande parte por pessoas que cum-
priam o papel de agente ambiental dentro do Projeto 
Berço das Águas, mas também são representações po-
líticas importantes do povo Manoki. Entre os Mỹky, em 
que toda a população reside em uma única aldeia, a 
participação foi ampla e o processo envolveu pratica-
mente toda a população durante as oficinas. Já entre 
os Nambiquara da TI Pirineus de Souza, divididos em 
seis aldeias, a opção foi pela escolha de representan-
tes de cada núcleo habitacional para acompanhar mais 
intensamente o processo e realizar o repasse das infor-
maçõe, bem como, fazer consultas sobre decisões dos  
demais.

Ainda, prevendo o papel das associações indíge-
nas como articuladoras na implementação dos planos 
de gestão territorial, a OPAN investiu na formação de 
gestores indígenas em elaboração e gestão executiva e 
financeira de projetos. Este aprendizado se deu através 
de um curso de formação e de uma experiência con-
creta de gestão por meio de um Fundo de Pequenos 
Projetos.

Considerações finais

Os planos de gestão territorial Manoki, Mỹky e 
Nambiquara da TI Pirineus de Souza são os primeiros 
planos de gestão de territórios indígenas da faixa de 
transição entre o Cerrado e a Amazônia e podem ser-
vir de referência para o desenvolvimento de iniciativas 
com outros povos dessa região. Em Mato Grosso, até 
2008, apenas o povo Suruí possuía o plano de gestão 
de seu território. Atualmente, inúmeras entidades es-
tão colaborando com iniciativas desta natureza neste 
Estado. Além dos planos de gestão territorial apoiados 

pela OPAN, a Kanindé – Frente de Defesa Etnoambien-
tal está apoiando a elaboração do plano de gestão do 
povo Zoró e o Instituto Centro e Vida – ICV tem apoia-
do o plano de gestão da Terra Indígena Escondido, do 
povo Rikbaktsa. Também a FUNAI, por meio do Projeto 
de Gestão Ambiental e Territorial Indígenas/GATI – um 
piloto desenvolvido em áreas de referência para mo-
delar a implementação da PNGATI – pretende iniciar o 
plano de gestão da TI Bakairi.

Alguns desafios aparecem com destaque na pai-
sagem dos planos de gestão elaborados e em elabo-
ração. Em primeiro lugar, é preciso que as populações 
indígenas participem cada vez mais deste contexto, 
auxiliando no desenvolvimento de novas formas me-
todológicas para elaboração de seus planos de futu-
ros e cartas de política de intenções. Por outro lado, 
é necessário garantir a implementação destes planos, 
garantindo que eles se tornem ferramentas efetivas no 
diálogo dos povos indígenas com entidades governa-
mentais e não governamentais em prol da garantia de 
condições necessárias aos modelos de vida próprios de 
cada povo. Por fim, caberá futuramente estimularmos 
a articulação dos povos indígenas, e de seus planos de 
gestão territorial em discussões mais amplas que incor-
porem o diálogo entre esses.
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A experiência da OPAN na  
elaboração de Planos de Gestão com 
povos indígenas do Amazonas através 
do Projeto Aldeias

Equipe do Projeto Aldeias

Em 2008, a OPAN iniciou o Projeto Aldeias – Con-
servação na Amazônia Indígena em sete terras indíge-
nas do estado do Amazonas, nas bacias dos rios Purus, 
Juruá e Jutaí. Os dois objetivos principais do programa 
eram o apoio à conservação da biodiversidade e ao ma-
nejo de recursos naturais nas terras indígenas; e o for-
talecimento das organizações indígenas de base, locais 
e regionais.

O contexto dos povos Paumari, Deni e Katunina 
é marcado pela subsistência das economias “tradicio-
nais” de caça, pesca, agricultura de roça e coleta flores-
tal, em boas condições de  conservação dos recursos e 
pela perspectiva da economia  de intercâmbio dentro 
de um sistema de subsistência e abundância. No en-
tanto, mantem-se a vinculação e permanência com 
o modelo social e econômico de aviamento, nas suas 
diversas reconfigurações – situação agravada pela de-
manda crescente por geração de renda, inserção nos 
mercados e acesso à renda pública.

Durante a execução do programa, foram aplica-
das metodologias de diagnóstico, etnomapeamento e 
avaliação ecológica participativa, num processo local 
nas aldeias indígenas, que produziram planos de ges-
tão das suas terras. O processo buscou a máxima in-
tegração possível com os saberes locais, a importância 
das taxonomias indígenas na percepção do território, 
atenção aos processos de ocupação que vão além das 
terras demarcadas, compreensão das relações políticas 
e das redes de intercâmbio, ritualidade, temporalidade 
e cosmovisão, mas também, destacou o interesse in-
dígena pela apropriação de novas tecnologias: uso do 
GPS, acesso a imagens de satélite, aplicação de ferra-
mentas de geoprocessamento e recursos audiovisuais. 

Nesse processo, a expectativa de introdução de 
técnicas de manejo sustentável dos recursos pesquei-
ros constituiu um dos eixos fundamentais da demanda 
indígena de apoio à gestão dos seus territórios.

Como “ensaiar” a construção  
de planos de gestão territorial 

“Agora o povo Deni tem Plano de Gestão. Esse 
documento vai ajudar Deni a planejar como viver bem 
hoje e no futuro”. (Baba Hava Deni)

Em meio a este contexto, pela metodologia en-
saiada, os planos de gestão se construiram através de 
uma agenda executada nas aldeias e de um diálogo que 
buscou a máxima convergência entre os modelos da 
sociocosmologia indígena e as ferramentas de conser-
vação que propõem soluções novas perante os impas-
ses ecológicos que vivem as TIs. Desta forma, com uma 
consolidação do planejamento na gestão territorial, as 
TIs – além de avançar na gestão de recursos naturais e, 
subsequentemente, no aumento da qualidade de vida 
dos seus habitantes – incrementarão sua capacidade 
de contenção e barreira ao desmatamento ilegal. 

A  construção dos plano de gestão integra uma 
componente técnica (ferramentas de monitoramento 
da biodiversidade, de avaliação ecológica e de planeja-
mento na gestão dos recursos naturais) com uma com-
ponente política, de tomada de decisões, promoção de 
acordo entre as diversas aldeias, diálogo com o entor-
no e coparticipação da FUNAI e dos órgãos públicos en-
volvidos, reforçada pelo apoio à busca de alternativas 
para manejos específicos realizados por cada povo. 

Em linhas gerais estas três etapas estão organi-
zadas da seguinte maneira:

Componentes Técnicos

•   Diagnósticos socioambientais participativos;
•   Mapeamento participativo;
•   Avaliação ecológica / Construção de calendá-

rios ecológicos;
•   Etnozoneamento.
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Componentes Políticos

•   Validação comunitária do etnozoneamento;
•   Estabelecimento de acordos nas aldeias / 

interaldeias;
•   Articulações com populações do entorno:  

RESEX, RDS;
•   Articulações em nível de organizações  

indígenas;
•   Articulações com parceiros governamentais  

e não governamentais;
•   Implementação local/regional da PNGATI.

Manejos Específicos

•   Planejamento da proteção territorial;
•   Manejo de recursos pesqueiros : manejo do 

pirarucu e estudos de viabilidade de pesca 
ornamental para o povo Paumari;

•   Manejo do PFNM: manejo de copaíba,  
andiroba e cipó titica para o povo Katukina;

 Etnomapeamentos  
– o mapa que queremos

As atividades de etnomapeamento basearam-
-se na implementação de metodologias participativas 
buscando dar destaque à perspectiva dos atores in-
dígenas locais, a partir das suas concepções de terri-
torialidade combinando a aplicação de tecnologias 
de Sistemas de Informação Geográficas (SIG) e o co-
nhecimento tradicional dos povos indígenas através 
do mapeamento. As atividades de etnomapeamento  
pretendem  espacializar informações referentes ao uso 
do território, através do protagonismo e conhecimento  
das comunidades indígenas, como base para elabora-
ção do etnozoneamento e dos planos de gestão dessas 
terras indígenas.

Trata-se de promover, nos cenários de Conser-
vação da Amazônia, o protagonismo das práticas indí-
genas de gestão dos recursos naturais. Para isso, foram 
utilizados diversos referenciais teóricos e metodoló-
gicos que, em função das características culturais de 

cada grupo indígena, tiveram que ser adaptados. Fun-
damentalmente, os referenciais acessados foram:

a)  A concepção da Nova Cartografia Social, que 
prioriza a visão dos sujeitos sociais sobre seu 
território;

b)  A aplicação de ferramentas da Cartografia e 
dos Sistemas de Informações Geográficas em 
usos participativos com os atores indígenas;

c)   O roteiro metodológico de Mapeamento 
Cultural Colaborativo proposto pelo ACT Bra-
sil, adaptado para as especificidades de cada 
comunidade indígena.

Criamos também uma proposta de banco de 
dados para armazenar e sistematizar as informações 
georeferenciadas das terras indígenas. As informações, 
coletadas anteriormente em campo, serviram de base 
para estruturar as categorias do banco de dados, fa-
cilitando a sistematização e o detalhamento das áreas  
mapeadas. O processo de alimentação do banco de 
dados iniciou-se com a sistematização, em planilhas, 
das informações previamente coletadas e inseridas 
no banco de dados para posterior migração das mes-
mas para o Sistema de Informação Geográfica. As co-
letas de dados em campo, com a utilização do GPS, 
foi um processo contínuo e com envolvimento dire-
to dos indígenas, sendo considerado requisito básico 
para a utilização dessas informações no etnomape-
amento, bem como os dados dos mapas cognitivos.

O mapa cognitivo/mental é a expressão artística 
do conhecimento de uma comunidade representada 
em papel, contendo feições que representam a reali-
dade da área de uso de uma aldeia. Os mapas cogniti-
vos resultaram num conjunto de informações que ser-
viram de base para a construção dos etnomapas. Essas 
informações foram validadas com referência geográfica 
através das oficinas de etnomapeamento.

O roteiro metodológico proposto para as oficinas 
de etnomapeamento envolveu os seguintes passos:

a)  Apresentação dos objetivos do etnomapea-
mento e da metodologia de trabalho;

b)  Apresentação do vídeo “Placa Não Fala” dos 
índios Waiãpi, produzido pelo Vídeo nas Aldeias

c)   Debate sobre o vídeo;

d)   Discussão sobre a importância do etnomapa;

e)  Apresentação de conceitos e noções básicas 
de cartografia por meio de projeções nas 
aldeias;

f)   Oficina de identificação e coleta de infor-
mações através de interpretação visual na 
imagem de satélite impressa de pontos de 
interesse da comunidade;

g)  Conferência dos pontos identificados na 
imagem de satélite em SIG;

h)  Oficina de elaboração das legendas do etno-
mapa;

i)   Oficina de capacitação em uso básico do GPS 
para coleta de pontos.

Devido às especificidades de cada grupo indíge-
na ou até mesmo entre aldeias de um mesmo grupo, 
esse roteiro teve que ser flexibilizado, resultando em 
adaptações para melhor se ajustar à dinâmica de cada 
comunidade. O roteiro metodológico foi aplicado usan-
do uma didática facilitadora, que consiste exemplos de 
coisas já conhecidas pelos indígenas, proporcionan-
do, assim, o processo de entendimento. Por exemplo, 
quando falamos sobre imagens de satélite, em um pri-
meiro momento era perceptível a dificuldade dos in-
dígenas em entender como funciona um sistema tão 
complexo, então usávamos uma didática facilitadora 
e fazíamos a seguinte comparação: “Todos vocês co-
nhecem máquina fotográfica? Então, o homem branco 
queria tirar foto da terra, queria ver a terra de cima, lá 
do alto. Então, o homem branco inventou uma máqui-
na fotográfica muito grande e deu o nome de satélite, 
aí colocou essa máquina em um avião, esse avião cha-
ma foguete, e o foguete levou a máquina satélite bem Figura 1: Etnomapeamento da Terra Indígena Paumari do Lago Manissuã
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alto no céu e deixou ela lá, agora esse satélite fica pas-
sando em volta da terra e tirando fotos, e essas fotos 
são chamadas de imagem de satélite...”

O uso dessas didáticas facilitadoras funcionou 
muito bem, pois levava os indígenas a uma compre-
ensão maior nos momentos de interpretação visual da 
imagem de satélite impressa, no manuseio do GPS e na 
leitura das coordenadas geográficas.

Calendário ecológico

O calendário sazonal é uma  ferramenta que aju-
da a mostrar uma grande quantidade de informações 
guardadas no tempo. Identifica ciclos que ocorrem no 
cotidiano da comunidade e ajuda a identificar os pro-
blemas enfrentados ano após ano. 

A metodologia para a construção do calendário 
ecológico consistiu na apresentação do objetivo da 
atividade para a elaboração do plano de gestão e de 
seus possíveis usos pelos próprios indígenas, princi-
palmente no meio educacional. Os calendários foram 
construídos integralmente a partir das informações e 
conhecimentos dos indígenas, ficando à escolha deles 
o modo de representação das informações coletadas. 
Optou-se por sistematizar a coleta de informações 
segundo as categorias: estação do ano, caça, pesca, 
coleta e roça. Isso pretendeu facilitar a lembrança 
das principais atividades, produtos e conhecimentos 
relacionados a cada uma dessas categorias.  Iniciou-
-se pelo reconhecimento dos períodos/estações do 
ano indígena associados aos 12 meses do calendário 
formal. Depois, foram seguidas mensalmente as ativi-
dades desenvolvidas e os conhecimentos ecológicos 
relacionados a cada período. Nos três calendários pro-
duzidos nas terras paumari, a definição das estações 
do ano pelos indígenas teve como referência a varia-
ção do nível da água, ficando evidente a relação dos 
indígenas  com os ambientes, plantas e animais atin-
gidos por esta variação ambiental natural da Amazô-
nia. A construção do calendário obedeceu às deman-
das indígenas quanto à profundidade das informações,  

à representação gráfica e aos idiomas para o produto 
final.

As fichas de recordação alimentar foram aplica-
das exclusivamente às mulheres, que são as responsá-
veis pela preparação dos alimentos para as famílias.  As 
fichas foram aplicadas por meio de entrevistas abertas 
a assuntos relacionados, que eventualmente surgiram 
durante estas entrevistas.

Etnozoneamento

O etnozoneamento é definição das temáticas e 
das “categorias nativas” de zoneamento, representan-
do em diferentes níveis de intensidade de uso de de-
terminadas zonas para o estabelecimento de “Acordos 
de Uso”. A inclusão das categorias de zoneamento sem 
“cruzamento” com as denominadas “categorias nati-
vas” é questionável, pois impõe uma perspectiva exó-
gena. Por isso, é fundamental promover uma análise 
adequada feita pelas lideranças indígenas que partici-
pam no  processo. Por outro lado, a aplicação destas 
categorias torna-se interessante para dimensionar o 
potencial de conservação dos manejos e práticas in-
dígenas, que podem assim adquirir mais visibilidade 
como bons modelos amazônicos de gestão da biodi-
versidade.

Validação

“Os parceiros são só ajudantes, não são como o 
governo. O governo é responsável, a FUNAI é responsá-
vel, mas falta apoio (...)”. (Saravi Deni)

Após as oficinas de discussão/construção dos 
planos de gestão foram realizados os encontros de 
validação/calibração destes nas aldeias. Este foi o mo-
mento de costurar os acordos estabelecidos ao longo 
do processo de construção do plano.  A validação dos 
planos de gestão territorial visa consolidar as decisões 
sobre Indicativos de Gestão (regras de uso); definir 
especificidades do plano: temáticas que o integram,  
formato.

Uma vez concluídos e validados, os planos de 
gestão são apresentados e discutidos em encontros 
regionais para sua articulação política em arranjos 
institucionais com a sociedade civil e órgãos federais, 
estaduais e municipais afetos as questões indígena e 
ambiental em eventos para sua divulgação.

Considerações finais

“Deni hoje continua trabalho e vai deixar um fu-
turo melhor para os filhos e netos, irá deixar peixe, la-
gos, árvores (...)” (Saravi Deni).

 Para chegar ao desenvolvimento dos planos de 
gestão territorial, as equipes indigenistas realizaram 
uma série de atividades e oficinas com os povos Pau-
mari, Katukina e Deni para construir diagnósticos so-
cioambientais, avaliações ecológicas, etnomapas e pla-
nos de vigilância territorial. Verificamos que em graus 
diferentes o processo lento e participativo reforçou o 
controle e a autonomia territorial e implicou reflexões 
sobre a segurança alimentar e planejamento para o fu-
turo destes grupos.

Nas palavras do indigenista Fernando Penna: 
“Dentro das características de cada povo, a gente con-
seguiu atingir uma contribuição significativa na con-
ceituação do que é gestão de terras indígenas. Porque 
cada povo concebe da sua forma. Para o Paumari, é 
água, para o Katukina é extrativismo, para o Deni é a 
questão da vigilância e tudo o que tiver dentro, estando 
vigiado é extrativismo, é peixe, é artesanato, é farinha 
(…). Mas acho que a gente conseguiu ampliar horizon-
tes nesse sentido, em cada povo (...)”.
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Metodologia na prática:  
o Plano de Gestão Territorial  
Manoki

Rinaldo S. V. Arruda 6 

O objetivo do trabalho era a elaboração, pelos 

Manoki, sob a orientação e estímulo dos técnicos da 

OPAN, de um plano de gestão ambiental e territorial de 

terras indígenas contíguas, a TI Irantxe e da TI Manoki, 

na bacia do rio Cravari e na do rio do Sangue, numa 

extensão total de cerca de 250 mil hectares. Esta última 

terra indígena havia sido demarcada em 2008 e parte 

de seus antigos ocupantes já havia se retirado. Entre-

tanto, ainda continuava ocupada por muitas fazendas, 

sofrendo a ação de retirada ilegal de madeira, com a 

permanência e às vezes ampliação de áreas de mono-
cultura de soja e de criação de gado, além da pesca e 
da caça predatória realizada pelos invasores.

O cenário atual era de forte pressão de impactos 
ambientais negativos no entorno das TIs Irantxe e Ma-
noki, e também nos limites internos desta última.

O conjunto de transformações – ambientais, po-
líticas, econômicas, culturais – decorrentes da expan-
são da sociedade brasileira sobre seu território tradi-
cional, desde o início do século XX e acentuando-se a 
partir de 1940, desencadeou processos duradouros de 
reordenamento sociocultural. Sua sociedade passou a 
se produzir e reproduzir de forma articulada tanto com 
sua dinâmica interna mais tradicional e histórica – es-
trutura social característica, padrão de ocupação do 
espaço e uso de recursos naturais, etc – quanto com os 

Figura 1: Mapa do território Manoki (Arquivo OPAN)

6 Antropólogo, professor doutor da PUC-SP e presidente da OPAN.
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fluxos econômicos, políticos e culturais da sociedade 
envolvente, da qual agora também são parte constitu-
tiva. 

Essa dupla pertinência é causa de tensões e 
dilemas sobre sua perspectiva de futuro e sobre os 
melhores caminhos a percorrer para a gestão sus-
tentável de seu território. De um lado há a expansão 
avassaladora do modelo do agronegócio, baseado na 
monocultura “industrial” de poucas espécies vege-
tais e na criação extensiva de gado para corte, vigente 
no entorno do território indígena; do qual decorre a 
destruição crescente da flora e fauna nativa, o enve-
nenamento e assoreamento dos cursos d’água e a 
ampliação das desigualdades sociais. De outro, o mo-
delo nativo, que já provou seu valor no sustento de 
incontáveis gerações e na conservação – muitas ve-
zes no enriquecimento – da biodiversidade regional. 
Entretanto, o modelo nativo já não pode se expressar 
na sua inteireza, por diminuição do território históri-
co indígena e seu grau de envolvimento na sociedade 
brasileira e num mundo globalizado. É um modelo que, 
embora atuante, também já não consegue dar res-
postas completas às necessidades da vida no mundo  
atual.

Este foi o contexto em que se inseriu o projeto 
do Plano de Gestão Territorial Manoki, visando valori-
zar suas práticas socioculturais tradicionais, conservar 
a integridade dos recursos naturais de seu território, 
manter a equidade social e fortalecer sua soberania ali-
mentar. Mas que, também, desse respostas às suas de-
mandas de renda monetária, às suas necessidades de 
fiscalização do território, orientasse suas articulações 
políticas e econômicas regionais e produzisse melhores 
condições de saúde e educação.

Desde a demarcação da TI Manoki em 2008, os 
indígenas faziam viagens mensais de fiscalização dos li-
mites e do interior da Terra Indígena, ao mesmo tempo 
em que reivindicavam junto à FUNAI a homologação 
e desintrusão da área, para que pudessem dar início 

à construção de aldeias no seu interior e consolidar a 
ocupação definitiva, sem entrar em conflito direto com 
os não índios. O acompanhamento de uma das viagens 
de fiscalização pelos técnicos da OPAN e a convivên-
cia no cotidiano das aldeias propiciaram a utilização e 
o bom rendimento de um conjunto de metodologias 
participativas, base da construção do plano de gestão.

Metodologias utilizadas

Nossa equipe para os levantamentos de campo 
e elaboração do Plano de Gestão era formada por um 
antropólogo, um ecólogo, uma bióloga, quatro agen-
tes ambientais indígenas e foi auxiliada, em vários mo-
mentos, por um engenheiro florestal, um agrônomo e 
três indigenistas da OPAN que desenvolviam o projeto 
Berço das Águas. Contou ainda com a participação de-
cisiva de uma geógrafa/cartógrafa para a elaboração 
dos mapas e de uma jornalista para a finalização da 
edição do Plano de Gestão.

A pesquisa de campo exigiu antes o levantamen-

to da bibliografia histórica e etnológica sobre o povo 

Manoki, sobre suas relações com outros povos vizinhos 

e com a sociedade regional.

Fizemos reuniões de pré-campo na sede da 
OPAN, em Cuiabá, com a participação dos atores envol-
vidos em seminários sobre Plano de Gestão Territorial.  
Posteriormente, fizemos reuniões com os indígenas, 
técnicos e FUNAI para acertar agenda de trabalhos de 
campo e também para embasar as diretrizes do PNGATI  
(Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial In-
dígena). A partir daí, os técnicos contratados pelo pro-
jeto elaboraram um Plano de Trabalho.

Na primeira ida a campo fizemos uma reunião 

inicial na Aldeia Asa Branca para pactuação do crono-

grama em área, dos objetivos e da metodologia a ser 

utilizada.

A pesquisa de campo propriamente dita teve 
como base a vivência e o entendimento do cotidiano 

indígena nas aldeias e nas áreas de uso dos ambientes 
terrestres e aquáticos, utilizando-se metodologias per-
tencentes à Antropologia, Etnobiologia, Etnoecologia e 
disciplinas correlatas. Os objetivos eram compreender 
suas dinâmicas socioculturais e seu modo de ocupação 
e uso dos ambientes naturais a partir de suas formas 
próprias de vida e conhecimento. Identificar suas for-
mas de classificação das paisagens, do solo, listar as 
espécies de flora e fauna terrestres e aquáticas de in-
teresse, seus significados e utilidade para os Manoki. 
Identificar as ameaças e oportunidades do entorno, 
assim como as fragilidades e forças disponíveis na so-
ciedade Manoki para fazer frente aos desafios, para 
o estabelecimento de uma gestão sustentável de seu  
território.

Fizemos três viagens a campo, de cerca de 15 
dias cada, alternadas por períodos de consolidação dos 

dados levantados, elaboração de relatórios parciais e 
preparação de nova ida a campo. Ao final dos trabalhos 
de campo, organizamos uma primeira versão do Plano 
de Gestão e, numa última viagem a campo, o apresen-
tamos ao povo Manoki para validação, ocasião em que 
foram feitos as últimas complementações e correções 
ao Plano de Gestão antes de sua edição final e poste-
rior publicação.

A OPAN tem uma casa na aldeia do Cravari, onde 
vivem os indigenistas que trabalham nos seus projetos 
entre os Manoki. Hospedados ali, entre as casas da al-
deia, observando e vivendo o cotidiano de seus habi-
tantes, desenvolvemos as várias etapas do trabalho de 
campo. 

A metodologia de base foi a Observação Parti-
cipante, cujo sucesso depende em primeiro lugar do 
estabelecimento de relações de confiança e aceitação 

Figura 2: Oficina de etnomapeamento na aldeia Cravari (Artema Lima/Arquivo OPAN)
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dos pesquisadores, condição já estabelecida pela OPAN 
e pelo grupo de pesquisadores em função de trabalhos 
anteriores com o mesmo povo. A observação partici-
pante consiste no acompanhamento das atividades 
cotidianas, nas aldeias, nas atividades produtivas, nos 
rituais e nos acontecimentos diários. A participação 
nessas atividades, como observadores e, muitas vezes, 
como participantes mais ou menos ativos, permite uma 
imersão no ambiente das práticas sociais e no significa-
do destas práticas. Facilita o entendimento da mentali-
dade dos participantes, de minúcias de comportamen-
to e do sentido das ações, muitas vezes despercebidos 
em situação de entrevistas mais formais. Além disso, 
produz um sentido de camaradagem, permitindo maior 
aproximação e diálogos mais produtivos. Idealmente, 
essa metodologia, em longos períodos, deve permitir 
uma quase “aculturação” do pesquisador, fazendo com 
que, de fato, mergulhe com maior densidade no cam-
po simbólico, político e social que orienta as ações dos 
indígenas.

A observação participante permite que se identi-
fique os melhores informantes, as lideranças mais con-
solidades, os contextos políticos internos, as formas 
efetivas de organização social e fornece orientação 
para a utilização das Entrevistas Semiestruturadas.

Estas consistem na elaboração prévia de roteiro 

de entrevista dentro dos temas de estudo, aplicada na 
forma de diálogo livre entre pesquisador e pesquisa-
do. Abre-se espaço para a manifestação livre do entre-
vistado, sem a imposição de uma ordem definida das 
questões e nem de perguntas fechadas. O roteiro de 
questões é memorizado pelo pesquisador que, sem 
interferir demasiado nas idas e vindas da fala do en-
trevistado, deixando espaço para conversa fluir, pode, 
sempre que necessário, redirecionar a conversa  para 
os temas ainda não comentados pelo entrevistado. 
Fizemos entrevistas semiestruturadas com professo-
res indígenas, agentes de saúde, lideranças, anciões 
e vários dos habitantes, sobre temas escolhidos. Nor-
malmente, uma pessoa era a entrevistada “alvo”, mas 
sempre contava com a presença de outros que acaba-
vam também trazendo informações sobre o tema da 
entrevista.

Foi utilizada ainda a Técnica de Lista Livre: cole-
ta de dados levando em consideração a língua local, 
tendo como objetivo obter uma lista de termos do que 
é denominado de “domínio cultural”. Neste método, 
o objeto da pesquisa é definido pelos informantes na 
sua língua e permite averiguar a ordem de relevância 
dos recursos naturais utilizados, ou seja, entender se 
o domínio é saliente, quais os itens o informante con-
sidera mais importantes culturalmente e facilmente 
reconhece. Desse modo, foram levantados os nomes 

de rios, acidentes geográficos, formas de classifica-
ção de solo, unidades de paisagens7, flora e fauna e  
seus usos. 

Trabalhamos também a metodologia de Etnoma-
peamento para a produção de Mapas Cognitivos, iden-
tificando os padrões de ocupação do território e de uso 
dos recursos naturais pela comunidade indígena. Como 
padrão, nessa metodologia pede-se a alguns membros 
da comunidade que desenhem em papel pardo “ma-
pas mentais”, desenhos livres direcionados por temas, 
das atividades de uso e ocupação que realizam em seu 
território.

No caso dos Manoki, realizamos várias Oficinas 
de etnomapeamento na aldeia Cravari, na Aldeia Treze 
de Maio e na Aldeia Paredão, com os anciões e lideran-
ças. Como já tínhamos muita informação cartográfica 
de levantamentos anteriores, essa atividade foi reali-
zada sobre um mapa elaborado a partir de imagem de 
satélite e contendo rede hidrográfica, localização das 
aldeias, limites e outras informações. A atividade con-
sistiu na confirmação ou correção das informações já 
contidas no mapa e no acréscimo de outras informa-
ções de relevância ambiental, histórica e cultural do 
território (mapa mental). 

Posteriormente, a partir das discussões des-
tes “mapas mentais” contemplando áreas de roças, 
de caça, pesca e coleta, acompanhamos duas expe-
dições de fiscalização da terra indígena Manoki, uma 
por água, pelo rio Treze de Maio, rio do Sangue, rio São 
Benedito e rio Membeca e outra por terra, cruzando 
a área no seu interior. Nestas ocasiões foram realiza-
das prospecções de campo com acompanhamento dos 
especialistas locais para georeferenciar, com auxílio de 
aparelho GPS, os pontos citados pelos informantes. As 
coordenadas geográficas foram posteriormente utiliza-
das para a confecção de mapas de uso das unidades 
de paisagem contidas na terra de ocupação tradicional. 

Essas expedições se realizaram com um grupo 
de aproximadamente 16 pessoas, entre elas alguns an-
ciões conhecedores da área e várias lideranças, acam-
pando na beira dos rios, pescando no caminho, alguns 
indígenas caçando ao amanhecer ou ao anoitecer e 
visitando as unidades de recursos e outros elementos 
componentes do território, apontados no mapa cogni-
tivo. Isso proporcionou a identificação e plotagem das 
unidades de paisagem, a mensuração das ameaças do 
entorno e da degradação ambiental já efetivada pe-
los ocupantes não índios no interior da terra indígena 
Manoki. Este momento também foi importante para 
melhor qualificar informações sobre o uso e manejo 
dos recursos naturais, para entender como os Manoki 
percebem os ecossistemas onde estão inseridos, loca-
lizando e identificando os recursos de fauna e flora co-
nhecidos e utilizados por eles, e, mais especificamente, 
as localidades que são suas referências de pesca ou de 
outros tipos de atividades produtivas. Essa atividade 
participativa através dos mapas e expedições indicou 
também a localização das aldeias novas e antigas; as 
vias de comunicação entre as mesmas; as possibilida-
des de um futuro ordenamento espacial das aldeias no Figura 4: Expedição no rio do Sangue.  1ª etapa de elaboração do 

plano de gestão (Arquivo OPAN)

7 Unidade de paisagem: unidade ambiental perceptível que delimite uma associação característica de formas da superfície 
terrestre, solos e comunidades de plantas e animais interagindo num cenário onde ocorrem processos físicos e biológicos 
que são qualitativamente e quantitativamente específicos dessa unidade ambiental (Definição do Manual do Ambientalis-
ta - FUNAI).

Figura 3: Mapa de uso e categorias de paisagens do território Manoki (Arquivo OPAN)
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território Manoki e a indicação de recursos naturais de 
importância social, ritual, ecológica e econômica, de 
uso tradicional pelas comunidades.

A partir das informações coletadas nestas expe-
dições foi confeccionado o Mapa de conflitos socio-
ambientais da Terra Indígena Manoki8. Esse mapa com 
indicações de desmatamento, assoreamento de ca-
beceiras, localização de esplanadas ilegais, pontos de 
invasão, pesqueiros clandestinos e outras marcas de 
degradação do território por ocupantes não indígenas, 
serviram de base tanto para a elaboração do plano de 
gestão, como para a denúncia protocolada pelos Ma-
noki na FUNAI e no Ministério Público pedindo provi-
dências ao Estado brasileiro na garantia de seus direi-
tos territoriais.

Nas idas a campo que se seguiram, fizemos 
reuniões diárias, na aldeia do Cravari principalmen-
te, mas também na aldeia Treze de Maio e na aldeia 
Paredão, com os agentes ambientais, lideranças e ou-
tros participantes, em número variado, provenientes 
de todas as aldeias da TI Irantxe. Estas reuniões fun-
cionaram como oficinas, orientadas pela metodologia 
DAFO, isto é, através do levantamento e debate so-
bre as Dificuldades, Ameaças, Forças e Oportunida-
des que caracterizam sua situação de vida.  Esta ma-
triz foi aplicada partindo-se do levantamento prévio 
de temas gerais que cada uma das comunidades jul-

gou importantes para compor a gestão ambiental do  
território.

Estas reuniões se caracterizaram também, em 
muitos momentos, como Entrevistas com Grupo Focal 
sobre temas específicos e sobre as diretrizes do Plano 
de Gestão Territorial Manoki.

Paralelamente, em outros momentos, realiza-
mos entrevistas semiestruturadas com representantes 
de setores de atuação da sociedade Manoki.

Entrevistamos alunos e professores a pro-
pósito da educação, perspectivas de formação,  
situação das escolas nas aldeias, calendário escolar, 
etc; entrevistamos representantes da associação Wa-
toholi sobre os projetos que estão sendo desenvolvi-
dos, as dificuldades de funcionamento da associação, 
da relação da associação com as lideranças tradicionais 
e com a comunidade, sobre os objetivos da associação; 
entrevistamos agentes indígenas de saúde sobre a situ-
ação de saúde nas aldeias, os problemas enfrentados, 
as principais doenças que afetam as comunidades, a 
relação das mudanças na dieta alimentar e suas impli-
cações na saúde; entrevistamos agentes indígenas de 
saneamento sobre as questões envolvidas na preven-
ção à saúde nas áreas indígenas; entrevistamos anciões 
sobre as roças tradicionais e sobre a denominação na 
língua Manoki da hidrografia do território, sobre ma-
nejo de espécies e calendário, sobre coleta e extrativis-

mo. Finalmente, entrevistamos os técnicos do projeto 
Berço das Águas que desenvolvem os trabalhos com os 
viveiros e sementes.

Assim, ao lado das reuniões/oficinas, das entre-
vistas com grupo focal, das entrevistas individuais se-
miestruturadas, nos utilizamos sempre da observação 
participante, isto é, da convivência e participação nas 
conversas, em momentos variados, acompanhando al-
gumas das atividades do dia a dia dos moradores das 
aldeias.

Para o registro de informações utilizamos Má-
quina Fotográfica e Filmadora (mediante autoriza-
ção da comunidade) para secundar as descrições das 
atividades realizadas, para mostrar registros visuais 
da degradação do território, das práticas produti-
vas, de elementos de flora e fauna. Além disso, os 
registros audiovisuais são importantes, pois podem 
captar informações que através de outros métodos 

não seria possível registrar como, por exemplo: uma 
expressão  corporal, passos de construção de algum 
artefato, prática de uma estratégia, etc. Das inúmeras 
fotografias feitas foram selecionadas, com o auxílio 
e validação da comunidade, aquelas que compõem 
o plano de gestão e ilustram todos os temas nele  
abordados.

Utilizamos também o Diário de Campo para 
anotar conversas informais, acontecimentos diários e 
outras informações sobre os Manoki que emergiam 
da convivência no dia a dia. E, finalmente, tanto nas 
entrevistas como nas reuniões e oficinas utilizamos 
Gravador Digital. Posteriormente, todas as reuniões e 
entrevistas gravadas foram transcritas, constituíndo-se 
num rico material que, sistematizado em temas e or-
ganizado, tornou-se a base principal da elaboração da 
redação do plano de gestão.
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Figura 5: Entrevistas com a comunidade da aldeia Paredão.  
2ª Etapa da elaboração do plano de gestão (Arquivo OPAN)

8 Todas as informações obtidas foram registradas por foto e/ou vídeo e georeferenciadas com auxílio de GPS. O ma-
peamento de desmate foi realizado na escala 1:60.000 por meio de técnicas de interpretação visual, de Ima-
gens LandSat 5 (rota/cena 228/069) de 02 de Setembro de 2008 e de 25 de Julho de 2011. As Imagens LandSat pas-
saram pelo processo de composição colorida de falsa cor, no sistema RGB/543. Foram georreferenciadas a partir dos 
Planos de Informação (PIs) de hidrografia e sistema viário, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA - MT). 
Os PIs utilizados foram reprojetados  para a Projeção Cônica Conforme de Lambert e Elipsóide de Referência SAD 69  
(South American Datum), foram eles:

 • Imagens LandSat 5: INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Hidrografia: SEMA-MT. Sistema viário: SEMA-MT. Ve-
getação: SEMA-MT. Localidades: SEPLAN-MT (Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral). Municípios: 
SEPLAN-MT. Limites estaduais brasileiros: MMA (Ministério do Meio Ambiente). Terras Indígenas: MMA/FUNAI (Fundação 
Nacional do Índio);

• Por meio de buscas espaciais, entre os PIs de área desmatada e hidrografia foram identificadas cabeceiras degradadas na 
TI Manoki. Dados de campo, como aldeias, degradação de habitats e recursos foram plotados no mapa de Impactos Socio-
ambientais da TI Manoki.
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Fundamentos e práticas  
metodológicas presentes na  
elaboração do Plano de Gestão  
Territorial Mỹky

Andrea Jakubaszko 9

Métodos em ação: o processo10

O que não pode faltar na vida dos Mỹky?

Esta questão operou como ponto de partida e 
intersecção na dinâmica de construção do Plano de 
Gestão Territorial Mỹky, a partir dos seus anseios, re-
ceios, expectativas e variáveis que regem suas lógicas 
de gestão e ordenamentos territoriais no diálogo com 
a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial In-
dígena (PNGATI). 

A resposta veio imediata: 

Terra e Mulher11! ...e alimentação, e água, caça...

A intenção era, de fato, gerar uma Lista Livre12 
– método que se propõe aqui, na sequência das me-
todologias aplicadas, como dedutivo, tendo sido de-

liberante a decisão por não tomá-lo como indutivo. 
A ista livre resultou, espontaneamente, em 44 itens  
mencionados.

A dinâmica seguinte propunha compor três gru-
pos (que os Mỹky optaram por agrupamento aleató-
rio – percorrendo em roda a conta 1, 2, 3 / 1, 2, 3... 
como meio de formar os grupos). Cada grupo formado 
recebia igualmente 44 tarjas (cada uma equivalente a 
um item citado da lista livre) para agrupá-las conjugan-
do famílias. O grupo 1 formou cinco famílias, o grupo 
2 reuniu quatro famílias e o grupo 3 conjugou sete  
famílias.

Feitas as apresentações das famílias por cada 
grupo (em meio há muitas brincadeiras...), deveriam, 
a seguir, escolher um chefe para cada família. De posse 
da lista unificada dos Chefes (sendo muitos deles coin-
cidentes), agora em plenária e não mais divididos em 
grupos, indicaram dois grandes chefes: Terra e Jetá.

Este processo, realizado na temporalidade deles, 
permitiu identificar os Objetivos do Plano de Gestão 
Mỹky.

A segunda etapa consistiu em retomar os itens 
da lista livre para que os Mỹky, coletivamente, construís 
sem sobre eles uma Matriz de DAFO13.

9 Mestre em Ciências Sociais (Antropologia) pela PUC/SP e membro da OPAN. Foi consultora na área de antropologia para 
elaboração do Plano de Gestão Territorial Mỹky. 

10 A descrição do processo não corresponde diretamente aqui à sequência de aplicação das metodologias, embora essa se-
quência fique esclarecida ao longo do texto. Vale ressaltar que a condução desse processo teve como consultora na área 
ambiental Luciana Ferraz (Doutora em Ecologia pela UFSCar/São Carlos).

11 A menção primária à terra remete ao sentido relacional direto entre a identidade do grupo e a identidade territorial.  
A menção à mulher, de forma quase simultânea à terra, remete a classificação etnológica dos Mỹky como tomadores de  
mulheres.

12 No método da Lista Livre (quanti-qualitativo), consideram-se os primeiros dois itens elencados de forma imediata como de 
maior peso.

13 De acordo com Ferraz (ANO): Metodologia da matriz de SWOT (quanti-qualitativa) - Strenghts/forças; Weaknesses/fra-
quezas; Opportunities/oportunidades; Threats/ameaças - (Machado, 2005 e Wright; kroll; Parnell 2000). Um Swot clássico 
resulta em uma tabela feita de células onde se elencam os pontos fortes e fracos, bem como as oportunidades e ameaças 
de cada contexto destacado para análise (in Ferraz e Jakubaszko. Relatório 2° Oficina PGAT Mỹky. Projeto Berço das Águas, 
Opan/Petrobras Ambiental, Cuiabá, 2012). A adaptação para o contexto brasileiro é dada pela sigla FOFA ou DAFO (ou em 
Mỹky) – Dificuldades/Takapãí; Ameaças/Ximjohoru; Forças/ Pytamamapi e Oportunidades/Mekaorotyni. Por coerência me-
todológica optamos pelo DAFO (mais dedutivo no contexto) e não pelo FOFA (mais indutivo nesse contexto).
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Apesar do desgaste e cansaço que a produção 
de uma matriz tão extensa provocou, os Mỹky foram 
perseverantes. E, os resultados compensadores. Anali-
sando coletivamente a Matriz, foi possível identificar (e 
quantificar) tanto as variáveis que dificultam e amea-
çam a governança e gestão territorial Mỹky, bem como 
as variáveis de força e oportunidade percebidas entre 
eles a partir dos diálogos, análises e reflexões coletivas 
que este exercício favoreceu.

Por outra via, essa metodologia visava mais es-
pecificamente aqui, permitir a expressão deduzida14 

(e não induzida) dos eixos fundamentais presentes 
na gestão territorial praticada histórica e tradicio-
nalmente pelos Mỹky em direção aos seus objetivos, 
donde emergiram: a Roça, os Acampamentos e os  
Rituais.

Para quem está familiarizado com o universo 
Mỹky, surpreende visualizar de modo sistematizado 
esse resultado, mas não o resultado em si. Para os 
Mỹky, efetivamente, a gestão territorial não está re-
cortada por categorias estanques e fragmentada (caça, 
pesca, coleta, saúde, educação...), ao contrário, define-
-se por amplos eixos que agrupam diversas atividades 
e práticas por meio de uma lógica integrada, ecossistê-
mica, donde a interação direta entre os acampamen-
tos, as roças e as festas articulam pilares centrais da 
vida e organização social Mỹky.

As estratégias e etapas de ação (próprias a no-
ção de um plano), foram definidas, por sua vez, de 
acordo com a observação do presente e projeções 
em cenários de médio e longo prazo, aplicando re-
cursos e dinâmicas afins às metodologias de Plano 
de Vida e na produção de Mapas Cognitivos15. Sendo 
bastante relevante observar que as projeções “de fu-
turo” foram decisivamente marcadas pelo referencial 
do passado, pela memória das paisagens de outrora, 
que serviram como guia e orientação na definição das 
etapas a serem percorridas como plano estratégico 
de ação em direção a um desejado por vir. 

Assim, os fundamentos dessas projeções pau-
tadas por planos de ação, foram dados pela reflexão 
inicial (que abriu a seqüência das oficinas16) em que a 
percepção territorial foi expressa pela representação 
de paisagens (paisagens do entorno e paisagens mỹky) 
em dinâmica de grupos focais17.

Métodos em ação: observações

Aplicar métodos em contextos de diálogo inter-
cultural implica em algumas exigências a fim de evitar 
a reprodução de práticas colonizadoras, produzindo 
efeitos adversos aos interesses e aptidões do grupo e 
legitimando novas formas de controle e comando.

Deste modo, o método deve operar, em primei-
ro plano, como facilitador da expressão das categorias 

nativas, podendo ser demonstrado o caminho percor-
rido (como exigência metodológica per si), ao invés de 
condicionar a expressão das nativas à categorias dadas 
– geralmente estanques e fragmentadas – próprias do 
discurso e das práticas ocidentais. Para isso, é preciso 
sincronizar temporalidades e incorporar os “contra-
-métodos” como método de diálogo intercultural, pois 
isso é o que permite localizar com clareza os sujeitos 
do processo. 

É tão fundamental para o processo do diálogo 
intercultural, bem como para a validade dos méto-
dos científicos, não descartar os pontos de fuga, as 
resistências, as evasões... não induzir os processos à 
acomodações convenientes – seja para o nível da aco-
modação legal, política, burocrática, tecnológica, edi-
torial ou mesmo metodológica – facilitando a vida e 
atendendo as expectativas que não são as dos sujeitos 
do processo. Para estabelecer esse diálogo, cada qual 
deve estar disposto a aprender um pouco sobre o idio-
ma do outro, para tanto as traduções devem levar isso 

em conta, tentando expressar através de ferramentas 
híbridas denominadores comuns possíveis e não con-
versão de sentidos. 

Sabemos todos, o que significa um plano – per-
correr um trajeto idealizado em comum – contudo, a 
representação desse trajeto depende de como se in-
terpretam tempos, lugares, caminhos, finalidades...  
No atual vocabulário ocidental, planejar significa ins-
taurar metas, indicadores e resultados. É evidente que 
podemos extrair esses elementos das próprias meto-
dologias aplicadas e do próprio Plano de Gestão Ter-
ritorial Mỹky, estão subjacentes, porém, ao invés de 
“ajudá-los” a traçarem matrizes de atividades e indica-
dores em equações administrativas, optamos metodo-
logicamente por dinâmicas imagéticas e por topologias, 
tomando em conta o respeito pela lógica do manejo 
adaptativo que caracteriza “o jeito de viver mỹky”. 

As lógicas de governança não devem ser redu-
zidas/consumida pela lógica da gestão administrativa. 

14 Importando, portanto, consultar/confirmar permanentemente, ou seja, a idéia não era ter uma etapa final de validação, 
mas, como Método, a validação teve inserção permanente, a cada etapa, realizada tanto em grupos quanto com pessoas 
específicas, conforme o contexto em evidência em métodos prospectivos – fossem entrevistas, roteiros informais e/ou 
validações em plenária.

15 Cenários e mapas – para a reflexão das estratégias de ação, recorremos a um método imagético e não pela racionalização 
de indicadores possíveis de serem explorados a partir da matriz de DAFO, o que representava outro caminho que também 
poderia ter sido escolhido e não foi por razões que comentamos no próximo tópico.

16 Foram realizadas três oficinas em que, transversalmente, estiveram presentes as seguintes reflexões contingenciais: per-
cepção territorial/problematização e definições/estratégias de ação.

17 A construção das representações (lápis e hidrocor sobre papel pardo) das paisagens foi elaborada durante a 1ª Oficina a 
partir da metodologia de grupos focais, definidos de acordo com os vetores tradicionais da organização social Mỹky (gê-
nero e categorias de idade) e a oposição casados(as) / solteiros(as). Dessa maneira foi possível captar como cada estrato 
sente, expressa e valoriza contextos de percepção territorial. Figura 2: Alteração da paisagem original (Alberto Cesar/Greenpeace)
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Figura 3: Mapa Mỹky - projeção cenário de longo prazo no PGT Mỹky.

Enfim, os planos de gestão ambiental e territorial não 
podem ser convertidos em novos instrumentos de as-
sujeitamento, ao contrário, devem fortalecer a gover-
nança dos povos indígenas em suas terras de ocupação 
tradicional, favorecendo diálogos através de canais de 
expressão de categorias endógenas e não da imposi-
ção de categorias exógenas por meio de metodologias 
indutivas.

Conclusão

Todos os momentos compartilhados nesta jorna-
da, que envolveu tantas pessoas e tantas instâncias cru-
zadas, foram de extrema riqueza. Mas, ao meu olhar, o 
que marcou profundamente foi a intensidade dos mo-
mentos em que com muita propriedade e segurança 
os Mỹky distinguiram e apresentaram os contrastes 
técnicos, ambientais, econômicos e ecológicos numa 
profunda análise de percepção territorial enfatizada 
pelas diferenças de manejo, ordenamento territorial 
e seus efeitos (comparativos) nas paisagens e na pro-

dução de distintas estruturas sociais, aparentemente  
inconciliáveis.

No privilégio de testemunhar esse processo de 
construção, o “mapa do futuro” projetado pelos Mỹky 
(projeção referenciada pelo passado) permite uma in-
versão do nosso olhar. 

Onde somos acostumados a enxergar a devasta-
ção invadindo a floresta (imagem tão grave e recorren-
temente difundida em relatórios governamentais, de-
núncias e ativismos sociais), somos induzidos, no Plano  
dos Mỹky, a perceber a floresta, em potência, engolin-

do o deserto. Se impondo gradativa e persistente, mo-
vendo-se com vontade em direção contrária, causando 
mais que uma inversão, uma reversão do olhar.

O movimento de reversão causa desconforto ao 
paradigma evolucionista – positivista e cartesiano – e 
deriva de lógicas muito difíceis para a compreensão da 
cosmovisão ocidental, denominamo-lo como magia, 
sonho, utopia... esquemas que historicamente se in-
tenta proscrever. Para a lógica que vigora na cosmolo-
gia ameríndia, e outras, o futuro não tem nada a dizer e 
por mais que se queira barrar o devir, ele deve romper! 
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Horizontes e desafios para a  
implementação dos planos de  
gestão territorial

Renata Guerreiro 18 e Gustavo F. V. Silveira 19 

Em Mato Grosso, diversas ações que compõem 
os planos de gestão territorial Manoki e Mỹky já fazem 
parte do cotidiano vivenciado nas aldeias. A produção 
e aquisição de mudas nativas e/ou frutíferas para a re-
composição florestal têm sido uma prática recorrente 
nos últimos dois anos, além da coleta de sementes 
para a mesma finalidade. Essas práticas potencializam 
a manutenção da floresta em pé e se mostram como 
uma possibilidade de geração de renda com bases sus-
tentáveis nos territórios indígenas.

No decorrer de 2012, os povos Mỹky e Manoki 
tiveram a oportunidade, via Fundo de Pequenos Proje-

tos20, de gerir recursos financeiros em prol de desejos 
do coletivo comunitário. As experiências em curso – a 
primeira na construção de tanques para a criação de 
peixes entre os Mỹky e a segunda na realização de ro-
ças “de toco” nas aldeias Manoki – têm possibilitado 
a construção e reconstrução constante dos objetivos e 
esforços realizados.

Para os Manoki, a escolha de investir nas roças 
tradicionais mostra o desejo de manterem seus culti-
vares na sua própria terra, que permite a continuida-
de dos seus rituais de maneira dinâmica e viva, além 
de trocas interaldeãs e, também, com outros povos. 
Cultivares como a mandioca-mansa e brava, feijão-fa-
va, feijão-costela, amendoim, carás e batata-doce são 
muito apreciados. Para tanto, os Manoki realizaram 
intercâmbios com povos indígenas vizinhos, entre eles 
Mỹky e Pareci, para buscar ramas, sementes e mudas 
de outras espécies agrícolas. A ideia é que, ao longo 
do tempo, eles se tornem cada vez mais autônomos na 

Figura 1: Feijão-fava  (Arquivo/ OPAN)

18 Mestre em Agroecologia e Desenvolvimento Rural e integrante da equipe de campo do Programa Mato Grosso.

19 Cientista social especialista em indigenismo e coordenador do Programa Amazonas da OPAN.

20 Uma iniciativa pedagógica para formação dos gestores indígenas na elaboração, execução, avaliação e prestação de contas 
de projetos.
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manutenção de seus próprios cultivares, recriando os 
seus bancos de germoplasma.

 Os Mỹky vivenciam uma experiência nova em 
seu território: a abertura de tanques para a criação de 
peixes. O interesse maior da comunidade é a de pos-
suir peixes em abundância para o consumo local. Neste 
sentido, os componentes da Associação Waypjatapja 
Mananukjey, que foi constituída recentemente, tem 
focado seus esforços, com o apoio da equipe indigenis-
ta da OPAN, para fortalecer seu diálogo com a comu-
nidade, reatando acordos de compromisso em prol de 
um projeto comum.

 A efetivação das linhas traçadas nos planos de 
gestão estará pautada no esforço conjunto dos povos 
envolvidos e seus parceiros. A busca pelos financia-
dores, a priorização de demandas e o esforço coletivo 
darão o ritmo em que as ações ocorrerão. Lembrando-
-se sempre que os planos de gestão estarão em cons-
tante análise e sempre abertos às mudanças, diante da 
dinâmica de vida atual dos povos indígenas. As asso-
ciações indígenas possuem um papel fundamental na 
implementação dos planos, pois, a cada dia que passa, 
acumulam mais experiências na gestão de projetos, na 
interlocução comunitária e com atores sociais os mais 
diversos. Experiências com o ICMS Ecológico, Ponto 
de Cultura do Estado do Mato Grosso, participação no 
programa da Merenda Escolar são exemplos de ações 
recentes que a associação Watoholi e Waypjatapja 
Mananukjey têm operado nos últimos  anos. 

 No Amazonas, os povos Deni, Katukina e Pau-
mari implementaram várias ações contempladas em 
seus planos de gestão territorial. Todo o processo de 
elaboração dos  planos resultou em apropriação de 
metodologias e resultados que tiveram a oportunida-
de reflexões e ações em conjunto. Cada povo foi refor-
çando seus interesses e singularidades no percurso dos 
seus planos como: a preocupação pelo manejo extrati-
vista nos Katukina, a insistência dos Deni na proteção e 
vigilância da sua terra e o foco dos Paumari na susten-
tabilidade dos recursos pesqueiros. 

A agenda de proteção e vigilância das terras in-
dígenas foi central como área de interesse indígena 
e o marco das ações de gestão territorial. Foram pro-
movidas oficinas de planejamento das estratégias de 
vigilância territorial que estabeleceram: expedições de 
reabertura de picadas nas divisas demarcatórias; capa-
citações em legislação indigenista e ambiental; viagens 
de monitoramento a locais de conflitos e invasão; e 
viagens a locais remotos, de alta relevância histórica e 
simbólica, avançado significativamente na organização 
das estratégias locais autônomas de vigilância.

A expectativa de introdução de técnicas de ma-
nejo sustentável dos recursos pesqueiros consistiu, 
desde o início, um dos grandes eixos da demanda in-
dígena, mantendo a perspectiva da construção parti-
cipativa e de interação entre os saberes indígenas e as 
ferramentas de conservação ambiental. A incidência 
constante de práticas predatórias no entorno e no in-
terior das terras indígenas, a importância da pesca nas 
relações comerciais indígenas e no contexto da econo-
mia regional, a constatação do aumento do esforço da 
pesca e da subsequente pressão sobre os estoques de 
ictiofauna estimularam os Deni e os Paumari a busca-
rem técnicas de manejo que reforçassem as práticas 
tradicionais de pesca.

  O diagnóstico participativo e o mapeamento 
dos recursos pesqueiros, realizado junto às comunida-
des indígenas, apontavam os riscos da sobrepesca com 
exploração intensa através do arrendamento de lagos 
nas TIs Paumari, da ausência de seleção de tamanho 
de espécies como o pirarucu e com potencialidade de 
riscos futuros, dependendo das práticas de pesca e das 
condições de vigilância do território, nos Deni.

Vários passos já foram dados, como experiên 
cias piloto de manejo, capacitação dos indígenas e 
acordos de pesca entre as aldeias. Como ponto de 
partida foram introduzidas técnicas de manejo do pi-
rarucu, formando os indígenas em novas tecnologias 
de gestão ambiental como: mapeamento participati-
vo dos lagos; treinamento de contadores de pirarucu; 

produção de material didático para o manejo de pira-
rucu; avaliação dos estoques de pirarucu; oficinas de 
legislação pesqueira na Amazônia; reuniões de discus-
são para estabelecimento de acordos de pesca e de-
finição das classificações de uso dos lagos e o forta-
lecimento da organização para a gestão dos recursos  
pesqueiros.

Algumas atividades de intercâmbios também 
foram realizadas com o intuito de socialização de ex-
periências no campo da gestão territorial. Os Pauma-
ri conheceram a experiência do instituto Mamiraúa, 
mais precisamente o acordo de pesca do Pantaleão, 
na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Ama-
nã. Além disso, foi viabilizado o estudo preliminar de 
levantamento do potencial de peixes ornamentais nas 
terras indígenas Paumari do rio Tapauá, em setembro 
de 2010.

No contexto específico Paumari, foi muito im-
portante compreender a rede social e simbólica que 
configura o universo da pesca. A relação com os pa-
trões comerciantes e os pesqueiros não se limita a um 
problema de saldo ou de troca de bens por produtos 
extrativistas. Trata-se de uma relação antiga entre a po-
pulação de uma aldeia e um provedor de bens, com o 
qual os Paumari sabem que podem contar. Essas rela-
ções são consolidadas através de gerações. Os comer-
ciantes não apenas garantem um acesso privilegiado a 
um mercado, mas também perpetuam as relações. São 
elas simbólicas, reais ou puramente comerciais que te-
cem entre aldeias, rios e cidades uma complexa rede 
cuja trama não tem começo nem fim e dificilmente 
pode ser desfeita por um só lado. Ou seja, a sustenta-
bilidade dos modelos de manejo deve estar integrada 
com a dinâmica sociocultural especifica de cada povo 
indígena.

Figura 2: Manejo de lagos Paumari (Arquivo OPAN)



Os planos de gestão tiveram também o papel de 
alertar sobre desafios à sustentabilidade dos territórios 
indígenas no que tange à garantia de geração de renda 
com impacto mínimo à natureza. O manejo do pira-
rucu, altamente demandado em todo o estado do Ama-
zonas, passa por um processo de regulamentação em 
que os povos indígenas têm pouca ou nenhuma partici-
pação. Mesmo capacitados para o manejo sustentável 
desta espécie – em um grande esforço de conscientiza-
ção para o manejo sustentável do pirarucu nas terras 
Paumari e Deni, dentro dos trabalhos para elaboração 
dos planos de gestão – ainda não existe amparo legal 
para o manejo dentro das terras indígenas. Conforme 
lembrou o gestor do Projeto Aldeias, Miguel Aparício, 
no encontro regional de Lábrea, onde foi apresentado 
o Plano de Gestão Territorial do Povo Paumari do rio 
Tapauá, “os Paumari sabem manejar sem prejudicar os 
estoques. Agora precisamos de solução de curto prazo 
para comercialização até que haja um marco legal do 
governo, senão eles serão obrigados a vender o peixe a 
preço baixo para pesqueiros sem licenciamento”. “No 
segundo ano de projeto paramos de matar pirarucu em 
alguns lagos e um ano depois vimos como a população 
se recuperou. Hoje temos 10 lagos de reserva, sabemos 
fazer a contagem do pirarucu, temos tudo para tirar 
todo o nosso peixe de forma legal e sem impacto”, con-
tou o indígena paumari Germano Cassiano da Silva.

Dando sequencia às atividades do manejo pes-
queiro nas TIs Paumari, no ano de 2012, implementou-
-se em quatro aldeias atividades de monitoramento 
participativo da biodiversidade em habitats alagados, 
instalando cerca de 50 armadilhas fotográficas. Para 
isso, a OPAN estabeleceu uma parceria de ações com o 
Instituto Piagaçu, entidade formada por ecólogos com 
experiência em monitoramento e manejo comunitário 
de espécies de várzea na bacia do Purus. O objetivo 
principal foi capacitar moradores das terras indígenas e 
das comunidades nas adjacências para atuarem como 
monitores/pesquisadores da biodiversidade, visando 
garantir uma participação mais efetiva dos indígenas 

no planejamento e na tomada de decisões acerca do 
manejo da biodiversidade de seus territórios.

Pela experiência já percorrida pela OPAN com 
os povos e organizações indígenas, o processo de con-
solidação da gestão territorial e do planejamento do 
uso e manejo da biodiversidade precisa ser construí-
-do, de maneira muito concreta, também com o avan-
ço na identificação de soluções econômicas susten-
táveis mediante a intensa demanda de participação 
indígena nos mercados regionais, que, convencional-
mente, tem ocorrido incorporando práticas predató-
rias e ilegais, ou dentro de um panorama de econo-
mia informal urbana que apresenta baixa viabilidade. 

Neste sentido, os desafios para que os planos de 
gestão sejam utilizados como uma ferramenta política, 
de articulação entre o seu próprio povo, com outros 
povos, com seus parceiros atuais e potenciais são mui-
tos, pois abarcam toda a complexidade que é própria 
dos territórios em questão: saúde, educação, geração 
de renda com bases sustentáveis, fiscalização do terri-
tório, cultura, entre outros aspectos. No entanto, além 
dos desafios, estão colocadas as oportunidades para se 
criar novas interlocuções capazes de suprir os anseios 
indígenas e possibilitar novas redes e parcerias com-
prometidas com a conservação das florestas e a auto-
nomia de seus povos.


