
PGTA 
Terra Indígena 

Kaxixó 



Mas o que é um plano de gestão? 

É o que nossos antepassados já faziam. 

Temos que pensar como a gente quer o 

cerrado. 

(Altair Kaxixó, vice-cacique, novembro de 2015)



O PGTA é para termos uma visão ampla 

do que tivemos, 

do que temos e 

do que queremos. 

É para pensarmos as mudanças. 

O PGTA irá reforçar nossa luta, 

ajudará a trazer novas parcerias.

(Lorena Kaxixó, professora indígena, novembro de 2015)



A escola já faz um trabalho, mas vai 

se fortalecer com esse projeto 

[PGTA], para pensar as aulas de 

cultura e de uso do território. 

A escola é para fortalecer a 

identidade. 

O PGTA vai fortalecer isso também.

(Maria Aparecida Kaxixó, professora indígena, 

novembro de 2015)



Quem Somos?

Somos o povo Kaxixó que mora nas

aldeias do Capão do Zezinho e

Fundinho, localizadas às margens

do rio Pará. Somos um povo que

luta por nossos objetivos,

transmitidos por nossos

antepassados. Lutamos por nossa

terra, que nos foi tomada e

queremos ela de volta, pois é nosso

direito. Somos um povo guerreiro,

acolhedor, corajoso e disposto a

vencer.

Povo Kaxixó, Capão do Zezinho, 06/03/2016.





A vocês aqui presentes, 
uma história eu vou contar

O que aconteceu, na aldeia do Rio Pará.

Há muitos e muitos anos, 

triste fato aconteceu na aldeia Kaxixó, 

quando tudo escureceu.

Eram muitos e muitos índios,

que em suas terras trabalhavam,

dali tiravam seu sustento e a fartura se espalhava.

Tinham paz e alegria, fartura que era uma beleza.

Tinham saúde e esperança. A vida era só riqueza,

quando não sabemos de onde, apareceu os invasores,

tomando todos os nossos bens, distribuindo mil horrores.

Tomou tudo o que era nosso, expulsando e matando

os índios Kaxixó, que até hoje vem lutando.

Lutamos por nossa terra e todos os direitos que temos,

pois nossa força é grande, e junto venceremos.

Kaxixó: um povo sofrido, um povo que luta,

um povo sem terra.

Kaxixó: A luta que continua, a esperança que não acaba.
Ronilda Kaxixó



Como vivemos?

Utilizamos bem o que nosso cerrado

nos oferece em um ambiente pequeno;

às vezes, com dificuldades, pois

sofremos pressão psicológica,

agressões verbais.

Porém, apesar de tudo, somos unidos,

acreditamos em Deus e temos muita fé.

Somos um povo alegre que busca

sempre soluções para nossos

problemas.

Capão do Zezinho, 06/03/2016.





O cerrado alimentou a gente. 

Ah, se não fosse esse 

cerrado...

(Dona Josina, anciã Kaxixó, 05/03/2016)



Como gostaríamos de viver?

Viver em nosso próprio território

que nos foi tomado. Com o intuito

de preservar a natureza, recuperar

as nascentes, cuidar da fauna e da

flora que nos rodeia. Gostaríamos

de viver do nosso jeito, sem sermos

discriminados, mostrando nossa

cultura sem medo de sermos

criticados ou condenados por

nossa identidade. Queremos

também saúde e educação de

qualidade, bem como, bom lazer.

Capão do Zezinho, 06/03/2016.



A Terra Indígena Kaxixó foi identificada e 
delimitada em 2013 e possui 5.411 hectares







Agora a gente olha para o mapa e 

não tem jeito, a gente vê o perfil Kaxixó! 

(cacique Nilvando, 04/03/2016).





Mais de 99% da TI está ocupada por 
não indígenas

Ao longo do trabalho de elaboração do 

PGTA, foram identificados 32 imóveis 

rurais sob posse de 24 fazendeiros.

05

Minifúndios

16%

16

Pequenos Imóveis

50%

11

Imóveis Médios

34%

Total de Imóveis por Categoria

Os 05 fazendeiros com maior domínio fundiário dentro da

TI somam aproximadamente 2.872 hectares, ou seja, mais da

metade da Terra Indígena Kaxixó está sob o domínio de

apenas 05 (cinco) fazendeiros. Os levantamentos indicam

Newton Cardoso ou Siderpita com aproximadamente 572ha,

Walter Valadares de Abreu 532ha, Matosinho Alves da Silva

511ha, Maria de Lurdes de Abreu 479ha e João Gominho

415ha.











Pelador no perímetro da TI. Novembro de 2015. 

Erosão próxima a córrego no perímetro da TI. 
Novembro de 2015.

Barroca na TI. Março de 
2016.





Árvore de Pequi Morta em Plantação de Eucalipto 
(novembro de 2015).

Árvore de Articum Morta em Plantação de Eucalipto 
(novembro de 2015).

A gente vê a natureza morrendo, a gente morre junto...

(Altair Kaxixó, 06/03/2016)









Vista do condomínio em área de preservação 

ambiental na margem esquerda do rio Pará,

maio 2012. Foto de Igor Ferreira (RCID, 2012: 203).

Loteamento ilegal na margem esquerda 

do rio Pará, novembro 2015. Foto de Tiago Maiká. 



Presença de pescadores na margem direita do rio 

Pará, maio de 2012. Foto de Igor Ferreira 

(RCID, 2012: 202)

Rancho na margem direita do rio Pará, 

fevereiro de 2016. Foto de Tiago Maiká.



Depósito de Lixo no Valinho 

(Resíduos vinculados à agropecuária, 2016).

Depósito de Lixo no Valinho 

(Resíduos vinculados à pesca, 2016).



Gado em busca de água na margem esquerda do rio 
Pará, maio de 2012. 

Foto de Igor Ferreira (RCID, 2012: 207)





Cultivos

62,3%

Capoeira

4,4%

Campo

8,7%

Cerrado

9,7%

Mato

11,1%

Outros Usos

3,7%





Pequeno fragmento florestal onde as 

casas subterrâneas são pisoteadas pelo gado, novembro de 2015. Foto Tiago Maiká.



Djalma Kaxixó no interior de uma das estruturas que compõe o 

complexo de três casas subterrâneas localizadas na TI. 

Fevereiro de 2004. Foto Vanessa Caldeira.



Nilvando Kaxixó no interior outra das estruturas que compõe o sítio 

arqueológico das três casas subterrâneas localizadas na TI. 

Fevereiro de 2004. Foto Vanessa Caldeira.  



Nilvando com GPS e destaque para borda de uma das 

casas subterrâneas pisoteada pelo gado, local onde 

está Altair. Novembro de 2015. Fotos Tiago Maiká



Foto Unisinos de um sítio arqueológico de casa 

subterrânea. Sitio sem identificação na fonte

(Kugler, 2010).



Casas subterrâneas do povo Kaingang e Xokleng utilizada antes 

da chegada dos europeus no sul do Brasil. Croque do arquiteto L. 

F. M. Pomier (apud Palma, 2010)



Infográfico reproduz uma aldeia baseado nas escavações em Urubici, 

Campo Belo do Sul e Lages, em Santa Catariana. Imagem disponível 

em http://www.clicrbs.com.br/sites/swf/dc_historiasreveladas/

http://www.clicrbs.com.br/sites/swf/dc_historiasreveladas/


Cruzeiro do Urubu. TI, novembro de 2015. 

Foto Tiago Maiká. 

Exploração de cascalho na TI, em área próxima ao 

lugar sagrada do Cruzeiro Urubu. 

Novembro de 2015. Foto Tiago Maiká. 





Draga Atracada na Margem Direita do 

Rio Pará, novembro de 2015. 

Foto de Tiago Maiká. 

Cascalheira do Urubu no interior da TI, 

novembro de 2015. Foto de Tiago Maiká.



Muitos desafios, mas algumas soluções já 
conquistadas e um planejamento para ajudar a 

solucionar os outros!

ALGUMAS CONQUISTAS JÁ REALIZADAS 

DURANTE O PROJETO DE 

ELABORAÇÃO DO PGTA



Informação oficial de que o processo 

foi suspenso!

1) Processo de licenciamento ambiental da UHE Pompéu





2) Checagem de todos os limites da TI!

Hoje, a gente pode dizer que a gente conhece bem

todo o limite, certinho. Tiramos as dúvidas todas e

espero passar para os outros, porque nós não somos

eternos (Nilvando, cacique Kaxixó, 04/03/2016).

Agora, a gente já tem a medida exata. A gente agora

conhece todos os pontos do limite (Altair, vice-cacique

Kaxixó, 04/03/2016).



3) Festival do Pequi



O Festival do Pequi representa para a comunidade 

Kaxixó um momento de lazer, encontro e socialização onde 

podemos, em união, transmitir saberes e difundir a cultura 

Kaxixó para os mais jovens. 

Representa também momento de oração onde 

podemos agradecer pela fartura da colheita de um dos 

frutos mais prestigiados e importante que é o pequi dentro 

da alimentação Kaxixó, além de em conjunto, saborear os 

deliciosos pratos que o pequi proporciona.

(Povo Kaxixó, agosto de 2016)



4)Projeto
Centro de Memória da Luta Kaxixó



Por que o centro? Porque? Para guardar a história 

nossa. Acho que um dos motivos, um dos objetivos 

é esse: guardar nossa história ...

(Cida Kaxixó, 25/11/2015)

Um centro de memória, as pessoas que começaram a luta

deviam mostrar ali, porque todos foram muito importantes.

Os que estão lá fora, a gente não pode esquecer, pois fizeram

parte de uma luta e fazem parte da história. Não se pode

esquecer nem um, nem outro, mesmo que já esteja lá fora.

(Altair Kaxixó, 28/11/2015)



5) Associação da Comunidade Indígena Kaxixó
ACIK - regularizada

Diretoria e conselho fiscal da Associação da 

Comunidade Indígena Kaxixó eleitos na assembleia 
do dia 23/01/2016. 



Gestão é o jeito de fazer ou 

organizar projetos, doações, 

associações ou trabalhos.
(Povo Kaxixó, janeiro 2016)



6) Reunião com diretor de Políticas para 
Povos e Comunidades Tradicionais da SEDA



7) Participação do III Colóquio de Psicologia e 
Povos Indígenas em Ribeirão Preto, março 2016



8) Reunião na FUNAI em Brasília para 
acompanhamento do processo de demarcação da TI





Desafios pela frente



1) Demarcação da Terra Indígena
O que fazer?

a) Acompanhar junto à Justiça Federal e ao MPF, o 

andamento do processo judicial em curso referente à 

demarcação da TI;

b) Solicitar apoio aos movimentos indígenas;

c) Criar e implementar um Programa de Monitoramento 

da TI. 



2) Degradação Ambiental da TI
O que fazer?

 A) Elaborar e implementar  Programa de Proteção Ambiental para o rio Pará;

 B) Propor Programa de Fiscalização Ambiental para TI;

 C) Solicitar estudo dos impactos socioambientais das áreas de plantio de eucalipto na 
TI;

 D) Solicitar à FUNAI diagnóstico específico e propositivo para recuperação de 
nascentes na TI;

 E) Solicitar  à FUNAI que informe o DNPM sobre os limites da TI a fim de suspender 
qualquer autorização de pesquisa ou exploração mineral no interior da TI;

 F) Monitorar o inventário hidrelétrico do rio Pará e a decisão de suspensão do 
processo de licenciamento ambiental da UHE Pompéu.



3) Degradação dos sítios arqueológicos
O que fazer?

a) Elaborar e implementar Programa de Proteção 

do Patrimônio Histórico e Arqueológico Kaxixó;

b) Recolocação do Cruzeiro do Urubu.



4) Falta de abastecimento de água para a comunidade do  
Capão do Zezinho

O que fazer? 

a) Realizar plantio de bananeiras em áreas degradadas próximas à

nascente do Capão do Zezinho;

b) Captar e armazenar água de chuva da Barraquinha e da Escola;

c) Elaborar e implementar, em caráter de urgência, projeto de

abastecimento de água para a comunidade do Capão do Zezinho.



5) Degradação do solo do Capão do Zezinho
O que fazer?

a) Realizar capacitação para elaboração de projetos;

b) Promover oficinas para fomentar o diálogo entre

novas práticas de manejo dos quintais e o tradicional

manejo Kaxixó.



6) Necessidade de alternativas sustentáveis de 
geração de renda

O que fazer?

a) Realizar capacitação para elaboração e gestão de

projetos;

b) Elaborar e implementar projetos para coleta e

comercialização do pequi e outros frutos do

Cerrado.



7) Demanda de Sistematização e divulgação da história Kaxixó
O que fazer?

 A) Promover formação para educadores Kaxixó sobre a história indígena da 

região do rio Pará;

 B) Sistematizar , elaborar e publicar material didático para educação infantil e 

ensino fundamental sobre a História Kaxixó;

 C) Promover formação sobre histórias e culturas indígenas para educadores não 

indígenas da rede pública e privada de ensino dos municípios da região do rio 

Pará com finalidade de auxiliar na implementação da Lei nº 11.645/2008.



8) Demanda por um programa de promoção e 
prevenção de Saúde Mental Kaxixó

O que fazer?

 A) Solicitar estudo específico sobre os problemas de saúde mental que acometem a 

população Kaxixó que habita a TI, sobretudo mulheres, e com atenção especial a 

possíveis danos vinculados à exposição dos Kaxixó a agrotóxicos;

 B) Propor e implementar Programa de Promoção e Prevenção de Saúde Mental 

Kaxixó, que contemple ações no campo da garantia dos direitos fundiários desse povo;

 C) Promover a manutenção do campo de futebol do Capão do Zezinho;

 D) Promover o Festival do Pequi;

 E) Promover o almoço comunitário mensal.



9) Necessidade de manter a ACIK regularizada e ativa
O que fazer?

A) Revisar e adequar o Estatuto da ACIK;

B) Realizar pagamento das taxas em atraso; 

C) Realizar pagamento regular das taxas e do contador;

D) Elaborar e implementar projetos;

E) Promover a publicação do jornal mensal da ACIK.



10) Dificuldade em garantir a realização do Festival do Pequi
O que fazer?

 A) Acompanhar junto à Justiça Federal e ao MPF, o andamento

do processo judicial em curso, referente à demarcação da TI;

 B) Elaborar projetos para garantir sua realização;

 C) Realizar reunião com órgãos públicos a fim de, mediante o

Programa Pró-Pequi, garantir o livre acesso dos Kaxixó a áreas

de coleta na TI enquanto o processo de demarcação não for

concluído.



11) Demanda de implementação do Projeto 
Centro de Memória da Luta Kaxixó

O que fazer? 

 A) Concluir as adequações necessárias ao projeto;

 B) Captar recursos. 



12) Necessidade de investir no fortalecimento 
das relações internas

O que fazer?

 A) Realizar levantamento sobre o que os Kaxixó mais velhos têm 

para ensinar e sobre o que os  mais jovens têm interesse em 

aprender;

 B) Promover manutenção do campo de futebol no Capão do 

Zezinho;

 c) Promover o almoço comunitário mensal.



13) Práticas de racismo, preconceito  e discriminação
O que fazer?

a) Comunicar a FUNAI os casos de racismo, preconceito e discriminação

recorrentes na Escola Estadual Padre Nonô;

b) Comunicar a Superintendência Regional de Educação em Pará de

Minas sobre os casos;

c) Propor um evento na unidade escolar sobre histórias e culturas

indígenas, bem como sobre racismo, preconceito e discriminação

contra os povos indígenas.



DIAGNÓSTICO AÇÃO PROPOSTA REALIZADA RESPONSÁVEIS AREA DE ATUAÇÃO

1) Suspensão do 

processo de 

demarcação da 

Terra Indígena

1.1 Acompanhar junto à Justiça Federal e 

ao MPF, o andamento do processo judicial 

em curso referente à demarcação da TI;

1.2 Solicitar apoio aos movimentos 

indígenas;

1.3 Criar e implementar Programa de 

Monitoramento da TI.

Parcialmente Lideranças, ACIK e 

equipe indígena de 

monitoramento 

(Nilvando, Altair, 

Seu Ozires, Valéria, 

Liderjane, Luis

Fernando e dois 

professores 

indígenas)

 Socioambiental

 Socioeconômico

 Sociocultural

 Fortalecimento 

Institucional

1) Degradação 

ambiental da Terra 

Indígena

2.1 Elaborar e implementar Programa de 

Proteção Ambiental do Rio Pará;

2.2 Propor Programa de Fiscalização Ambiental 

para TI;

2.3 Solicitar estudo dos impactos socioambientais 

das áreas de plantio de eucalipto na TI;

2.4 Solicitar à FUNAI diagnóstico específico e 

propositivo para recuperação de nascentes na TI;

2.5 Solicitar à FUNAI que informe o DNPM sobre 

os limites da TI a fim de suspender qualquer 

autorização de pesquisa ou exploração mineral 

no interior da TI;

2.6. Monitorar o inventário hidrelétrico do rio Pará 

e a decisão de suspensão do processo de 

licenciamento ambiental da UHE Pompéu.

Não Lideranças, 

comunidade, ACIK e 

FUNAI CR 

Governador 

Valadares

 Socioambiental

 Socioeconômico



3) Falta de 

abastecimento de água 

para a comunidade 

Capão do Zezinho

3.1 Realizar plantio de bananeiras em áreas 

degradadas próximas à nascente do Capão do 

Zezinho;

3.2 Captar e armazenar água de chuva da 

Barraquinha e da Escola;

3.3 Elaborar e implementar, em caráter de 

urgência, um projeto de abastecimento de água 

para a comunidade do Capão do Zezinho.

Não ACIK, FUNAI, 

SESAI/DSEI, 

Prefeitura de 

Martinho Campos

 Socioeconômico

 Socioambiental

4) Degradação do solo 

do Capão do Zezinho 

4.1 Realizar capacitação para elaboração de

projetos;

4.2 Promover oficinas para fomentar o

diálogo entre novas práticas de manejo dos

quintais e o tradicional manejo Kaxixó

Não Lideranças  Socioeconômico

 Socioambiental

5) Degradação dos sítios 

arqueológicos

5.1 Elaborar e implementar Programa de Proteção 

do Patrimônio Histórico e Arqueológico Kaxixó;

5.2 Recolocação do Cruzeiro do Urubu.

Não ACIK, FUNAI, 

IEPHA, IPHAN e 

comunidade

 Socioambiental

 Sociocultural 

6) Dificuldade em 

garantir a realização do 

Festival do Pequi

6.1 Acompanhar junto à Justiça Federal e ao 

MPF, o andamento do processo judicial em 

curso referente à demarcação da TI;

6.2 Elaborar projetos para garantir a 

realização do Festival do Pequi;

6.3 Realizar reunião com órgãos públicos a 

fim de, mediante Programa Pró-Pequi, 

garantir o livre acesso dos Kaxixó a áreas 

de coleta na TI enquanto o processo de 

demarcação não for concluído. 

Não Lideranças, ACIK e 

FUNAI

 Socioambiental

 Sociocultural



7) Necessidade de 

alternativas sustentáveis 

de geração de renda

7.1 Realizar capacitações para elaboração e 

gestão de projetos;

7.2 Elaborar e implementar projetos para coleta e 

comercialização do pequi e outros frutos do 

Cerrado;

Não ACIK  Socioeconômico

 Fortalecimento 

Institucional

8) Demanda de 

implementação do 

Projeto Centro de 

Memória da Luta Kaxixó

8.1 Concluir as adequações necessárias ao 

projeto;

8.2 Captar recursos.

Parcialmente ACIK e comunidade  Sociocultural

 Fortalecimento 

Institucional

9) Demanda de 

sistematização e 

divulgação da história 

Kaxixó 

9.1 Promover formação para educadores Kaxixó 

sobre a história indígena da região do rio Pará;

9.2 Sistematizar, elaborar e publicar material 

didático para educação infantil e ensino 

fundamental sobre a história Kaxixó;

9.3 Promover formação sobre histórias e culturas 

indígenas para educadores não indígenas da 

rede pública e privada de ensino dos municípios 

da região do rio Pará com finalidade de auxiliar 

na implementação da Lei 11.645/2008. 

Não Equipe da escola 

indígena e ACIK

 Sociocultural



10) Práticas de racismo, 

preconceito e 

discriminação 

10.1 Comunicar a FUNAI os casos de racismo, 

preconceito e discriminação recorrentes na 

Escola Estadual Padre Nonô.

10.2 Comunicar a Superintendência Regional de 

Educação em Pará de Minas sobre os casos.

10.3 Propor um evento na unidade escolar sobre 

histórias e culturas indígenas, racismo, 

preconceito e discriminação contra os povos 

indígenas.

Não FUNAI, MPF, escola 

indígena e 

comunidade.

 Sociocultural

 Fortalecimento 

Institucional

11) Demanda por um 

Programa de Promoção 

e Prevenção de Saúde 

Mental Kaxixó

11.1 Solicitar estudo específico sobre os 

problemas de saúde mental que acometem a 

população Kaxixó que habita a TI, sobretudo as 

mulheres, e com atenção especial a possíveis 

danos vinculados à exposição dos Kaxixó a 

agrotóxicos;

11.2 Propor e implementar um Programa de 

Promoção e Prevenção de Saúde Mental Kaxixó 

que contemple ações no campo da garantia dos 

direitos fundiários desse povo;

11.3 Promover a manutenção do campo de 

futebol do Capão do Zezinho;

11.4 Promover o Festival do Pequi;

11.5 Promover o almoço comunitário mensal.

Parcialmente Conselho Local de 

Saúde Indígena, 

Equipe 

Multidisciplinar de 

Saúde Indígena 

Kaxixó, lideranças e 

ACIK

 Sociocultural

 Fortalecimento 

Institucional

 Socioambiental



12) Necessidade de 

manter a Associação da 

Comunidade Indígena 

Kaxixó – ACIK 

regularizada e ativa

12.1 Revisar e adequar o estatuto da ACIK;

12.2 Realizar pagamento das taxas em atraso

12.3 Realizar pagamento regular das taxas e do 

contador;

12.4 Elaborar e implementar projetos;

12.5 Promover a publicação do jornal mensal da 

ACIK.

Parcialmente ACIK, equipe 

responsável pela 

elaboração do 

PGTA, comunidade

 Fortalecimento 

Institucional

13) Necessidade de 

investir no 

fortalecimento das 

relações internas

13.1 Realizar levantamento sobre o que os 

Kaxixó mais velhos têm para ensinar;

13.2 Realizar levantamento sobre o que os 

Kaxixó mais jovens têm interesse em aprender;

13.3 Promover a manutenção do campo de 

futebol no Capão do Zezinho;

13.4 Promover o almoço comunitário mensal.

Parcialmente Ronilda, Ana Paula, 

Liderjane, Lauro, 

Valéria,  Sabrina, 

Breno, Carina, 

Lorena, Cleide, 

equipe 

multidisciplinar de 

de saúde indígena 

Kaxixó, equipe da 

escola indígena e 

ACIK

 Fortalecimento 

Institucional

 Sociocultural



O PGTA não vai parar!

(Nilvando, cacique Kaxixó, 06/03/2016)



O futuro começa no 
presente!

(Altair, vice-cacique Kaxixó, novembro 2015)




