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Elenildo, jovem Rikbaktsa (Aldeia 
Pé de Mutum, TI Japuíra). 
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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apresentação
Fizemos esse Plano de Gestão 
Territorial e Ambiental (PGTA) do 
Povo Rikbaktsa como ferramenta 
importante para o enfrentamento 
de nossos problemas atuais e para o 
planejamento de nossa vida para o 
futuro próximo e mais distante.
 
Os objetivos do PGTA do Povo 
Rikbaktsa são de estabelecer ações 
prioritárias e acordos internos 
que permitam a manutenção 
da cultura, a proteção e controle 
territorial, o manejo sustentável 
dos recursos naturais, a geração de 
alternativas econômicas, de renda 
e a ampliação do diálogo com 
instituições governamentais e não 
governamentais.

APRESENTAÇÃO

Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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A UNIÃO É NOSSA FORÇA E 
A ORGANIZAÇÃO É NOSSA ARMA.

Expedição Rikbaktsa. 
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Quem somos 

Temos nossa língua materna 
classificada no tronco linguístico 
Macro-Jê. Nosso nome significa “os 
seres humanos”. Rik é pessoa, ser 
humano; bak é um reforço de sentido 
e tsa é a forma plural.
 
Nossos avós diziam que o povo 
Rikbaktsa veio de uma região de 
grandes lagos, do outro lado do 
oceano, onde havia uma montanha 
muito alta que cuspia fogo. Isso foi a 
muitos séculos atrás, num tempo em 
que os homens Rikbaktsa ficaram 
separados das mulheres por muitos e 
muitos anos. Foi quando encontraram 
uma montanha muito alta e dela 
saia um fogo que esparramava brasa 
para todo lado. Eles chamavam esse 
vulcão de izo zo, que quer dizer Pai 
do Fogo. Outros relatos dos anciões 
dizem que, em tempos mais recentes, 

viemos pelo cerrado descendo o rio 
Papagaio, buscando locais de mato 
alto. Ao encontrarmos o rio Juruena, 
nos estabelecemos no território onde 
permanecemos até hoje.
 
Quando chegamos na altura do Salto 
Augusto, encontramos os Biditsa, que 
eram donos das pontas de flecha. 
Viajando por essa região, num certo 
tempo os Bibitsa pousaram na beira do 
Salto Augusto e a meia noite ouviram 
os peixes tocando flauta como se 
estivessem numa festa. A partir disso 
os Bibitsa foram embora e chegaram 
na aldeia deles. Começaram a arrumar 
as flautas e tocar como eles tinham 
ouvido dos peixes. Deu certo e como os 
Bibitsa falavam a mesma língua dos 
Rikbaktsa passaram o ensinamento 
para o povo Rikbaktsa que mantém 
essa arte até hoje.

Mas os Biditsa só nos permitiam 
pegar as flechas de pontas curtas, 
impedindo nosso acesso às de 
pontas longas. O povo Rikbaktsa era 
mais numeroso e por isso eles foram 
exterminados, não sobrou nenhum 
para contar a história.

 A tradição do povo Rikbaktsa era 
de andar por todo lado. Também 
conhecíamos o cerrado, mas 
optamos pela floresta e pelos rios 
como nossa residência desde alguns 
séculos atrás.
 

Waikma, rapaz Rikbaktsa. 
Foto: Missão Anchieta.
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Assim, nos tornamos habitantes 
imemoriais da bacia do rio Juruena, 
no estado de Mato Grosso, na região 
centro oeste do Brasil, num território 
de mais de 50 mil km2 que se espalha 
pela bacia do rio Ju ruena: ao sul 
desde a barra do rio Papagaio; ao 
norte até depois do Salto Augusto 
no alto Ta pajós; a oeste alcançava o 
rio Ari puanã e a leste o rio Arinos, na 
altu ra do rio dos Peixes.
 
Percorríamos longas distâncias 
pelos rios Aripuanã, Arinos, Sangue, 
Juruena e Papagaio. E também 
caminhávamos a pé pelas trilhas até 
a altura das cabeceiras dos córregos 
afluentes desses rios.

“A floresta não 
tinha fim, o mundo 

era livre para 
andar. A gente 
andava muito, 

todo lugar. Não 
precisava ficar 

parado, cercado, 
como é hoje”.

(Geraldino Muitsy)

Foto: Rinaldo Arruda, 1986.
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Já no século XX, nossos anciões 
afirmam que nós vivíamos em 
mais de 50 aldeias espalhadas 
por essa região, conforme são 
apontadas várias delas no mapa 
do nosso território tradicional. Pelas 
histórias dos mais velhos, éramos 
aproximadamente 5.000 mil pessoas 
no início daquele século.

19
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A pacificação dos brancos, 
epidemias, internato e 
retorno ao território

Durante a expansão 
dos não indígenas pela 
região, perdemos a 
maior parte de nosso 
território tradicional. 
Hoje, ele é composto 
por três terras indígenas 
(T.I.) demarcadas e 
homologadas:

79.934,801 
hectares

T.I. Erikpatsa

152.509,88 
hectares

T.I. Japuíra

168.938,468 
hectares

T.I. Escondido

Nossa população distribui-se nesse 
território em 38 aldeias, somando 
1523 habitantes (SESAI, 2019). Além 
disso, há cerca de 368 Rikbaktsa 
morando em outras terras indígenas, 
em cidades da região ou trabalhando 
e estudando em locais mais distantes. 
Nossa população atual é de cerca de 
1.900 pessoas.
 
Durante a década de 1940 e 1950, 
fomos surpreendidos pela chegada 
dos seringueiros que invadiram as 
florestas dos rios Juruena, Sangue, 
Arinos e Aripuanã. Até o final da 
década de 1950 houve muitos 
conflitos armados, com violência e 
mortes, até conseguirmos amansar 
os brancos através do primeiro 
contato pacífico realizado com o 
Padre João Dornstauder, em 1957.

1523 
habitantes 

(SESAI, 2019)

39 
aldeias

368 
rikbaktsa 
em outras 

localidades

1891 
população 

atual
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Tzozopaha. Sykmy. 
Fotos: Missão Anchieta.

Padre João Dornstauder e Geraldino Muitsi. 
Foto: Missão Anchieta, 1958.
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“Os Rikbaktsa não tinham um lugar único, não éramos presos 
em lugar algum e, ao mesmo tempo, éramos de todos os lugares. 
Andávamos por todas as partes e nada nos barrava. Se o 
inimigo tentava, nós já tirávamos eles do nosso caminho. Éramos 
livres para ir onde queríamos. Subíamos o Tapajós, pegávamos 
o Teles Pires, lá no rio Braço Norte íamos para o rio Braço Sul. 
Íamos para a cabeceira desse rio pegar taquara no Rio Grande. 
Andávamos muitas luas, chegávamos nas Sete Quedas, várias 
luas se passavam, chegávamos no rio Peixoto, voltávamos 
no Braço Norte e íamos de novo para o Braço Sul pegar mais 
taquara. Íamos para a Serra do Cachimbo, antes passávamos 
pelo cerrado. Andávamos pelo Amazonas, pelo Pará, pelo Mato 
Grosso, Rondônia. Esses nomes foram dados pelo branco, para 
nós era tudo lugar de andar, de buscar comida, de buscar material 
para nossas armas, de buscar remédio, de buscar material para os 
nossos enfeites. Lugar da gente viver, mas branco chega e coloca 
limite, coloca nome e diz até onde a gente pode ir”. 
(Texto transcrito por Elani dos Anjos Lobato, 
a partir do depoimento pessoal de Tapemy). 

A partir da “pacificação”, financiada 
em parte pelos seringalistas e 
realizada pelos jesuítas entre 1957 
e 1962, nosso território tradicional 
passou a ser ocupado pelos 
seringueiros, madeireiros, empresas 
mineradoras e agropecuárias. A “paz” 
foi fatal para nós, pois o início do 
contato com os brancos trouxe muitas 
doenças como gripe, catapora, 
sarampo, tuberculose e malária, 
causando epidemias violentas, 
dizimando quase totalmente o 
nosso povo. Em 1969, de acordo com 
levantamento da Missão Anchieta, 
éramos apenas 250 sobreviventes!

Tapemy e seu neto. 
Foto: Rinaldo Arruda, 1986.
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Perdemos quase toda nossa terra e 
boa parte das crianças pequenas, 
a maioria órfãs, foram retiradas das 
aldeias e levadas para o Internato 
Jesuítico de Utiariti, no rio Papagaio, 
a quase 200 km de nossa área. 
Foram educadas junto com crianças 
de outros povos indígenas, também 
contatados pelos missionários. Ali era 
proibido falar nossa própria língua e 
viver nossa cultura.

Primeiros contatos. 
Fotos: Missão Anchieta.
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Padre João levando crianças para Utiariti. 
Fotos: Missão Anchieta.
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Refeitório em Utiariti. 
Foto: Missão Anchieta.
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Zumumy e Tarsila, novos trajes e novos cortes de cabelo. 
Foto: Missão Anchieta.
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Dormitório dos pequenos em Utiariti. 
Foto: Missão Anchieta.

Os adultos sobreviventes foram 
sendo, pouco a pouco, transferidos de 
suas aldeias tradicionais para aldeias 
maiores e mais centralizadas, sob 
a direção catequizadora da Missão 
Anchieta. Numa parcela da região 
entre o rio do Sangue e o rio Juruena, 
onde já tínhamos várias aldeias, foi 
decretada em 1968 a Terra Indígena 
Erikpatsa, com cerca de 10% de nosso 
território original. Mas foi só em 1974 
que os jesuítas conseguiram trazer 
toda a população Rikbaktsa para 
dentro dessa terra, apesar de muitas 
famílias quererem permanecer nas 
suas aldeias de origem entre o rio 
Arinos e o rio Juruena e entre o rio 
Juruena e o rio Aripuanã.
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Butamy, Pubazata e Wakzemy. 
Foto: Missão Anchieta.

A partir do início dos anos 1970, a 
atuação da Missão Anchieta se 
modificou, ficou menos autoritária, 
reconheceu o direito dos povos 
indígenas à sua própria cultura e 
abriu espaço para maior autonomia 
de nosso povo. No início da década 
de 1970, o internato de Utiariti foi 
sendo desativado, os jovens foram 
levados de volta para as aldeias e a 
atuação missionária se concentrou 
na terra demarcada.

Desde o final da década de 1970, 
passamos a lutar pela recuperação 
de parte de nossas terras. Em 1985, 
conseguimos retomar a região 
conhecida por Japuíra, entre a 
margem direita do rio do Sangue e 
a margem esquerda do rio Arinos. E 
continuamos nossa luta pela região 
do Escondido, na margem esquerda 
do rio Juruena, demarcada pelo 
Estado brasileiro só em 1998.

Pubazata. 
Foto: Missão Anchieta.
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Festa na aldeia da Beira, 1985. Isidoro e Antônio. 
Foto: Rinaldo Arruda.

A luta por Japuíra
e Escondido

A reconquista da Japuíra

No dia 8 de maio de 1985, 30 
guerreiros Rikbaktsa tomaram posse 
do retiro e da sede da fazenda 
São Marcos, retirando seus oito 
empregados e levando-os até à vila 
do empreendimento Juruena, uma 
hora de barco rio Juruena abaixo. O 
proprietário, Sr. Luis Tavares tinha se 
apossado do campo de pouso, das 
árvores frutíferas, das derrubadas 
e do pasto que existia no posto da 
Missão Anchieta e na aldeia da 
região do Japuíra.

A caminho da Terra Indígena Japuíra: Ernesto e Donato 
na popa. Tapemy, Intsimy, Roque e Rafael nos bancos 
do meio, Buera na proa. 
Foto: Rinaldo Arruda, 1985.
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Abelardo Awi na sede da fazenda retomada. 
Foto: Rinaldo Arruda.

Sentados no banco Intsimy, Paulo Crespo e 
Raimundinho. De pé???

Cenas da retomada da T.I. Japuíra. 
De lado e de frente Adalberto e Pakay.

Paulão com espingarda.
Fotos: Rinaldo Arruda, 1985.
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Ao centro José Martinho (Zeca), pai de 
Paulo Henrique Skirip. O menino com arma 
no ombro é Jairo, filho de Nicolau Meo.

Ângelo carregando macaco. Salvador, Dukta e Albano.
Fotos: Rinaldo Arruda, 1985.

Pudai, Haroldo e Nicolau.

João Batista, Rinaldo e Paulão.
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Com a retomada do Japuíra, muita 
gente foi para lá reforçar a ocupação 
e começar os trabalhos para abertura 
de uma nova aldeia.
 
Porém, dois meses depois, a 
mando da Funai, o antropólogo 
Célio Horst visitou a área para nos 
convencer a abandonar a terra até 
a aprovação da demarcação, cujo 
relatório de identificação da Funai 
ainda estava em estudo.  Mas ele 
não conseguiu convencer nosso  
povo a sair do Japuíra.
 
Na volta à Brasília, Célio Horst fez 
acusações, declarando que foi 
ameaçado pelos índios e pelo Padre 
Balduíno Loebens, que trabalhava 
com os Rikbaktsa. Dizia também 
que os índios iam invadir outras 
fazendas e pediu reforço policial. 

Assim, em 31 de julho, os Rikbaktsa 
foram atacados no Japuíra 
por uma força de 50 soldados, 
armados de fuzis e metralhadoras, 
especializados em luta antiguerrilha 
na selva. Para evitar uma guerra, os 
Rikbaktsa foram obrigados a sair 
da terra mais uma vez.
 
A partir daí uma comissão de 
lideranças Rikbaktsa ficou em 
Brasília durante quatro meses, 
batalhando todos os dias nos órgãos 
do governo pelo reconhecimento 
dos seus direitos. Até que, no dia 28 
de novembro de 1985, foi assinado 
o decreto de demarcação da Terra 
Indígena Japuíra.

Cacique Intsimy em Brasília. 
Fotos: Padre Antônio Iasi, 1985.

  Isidoro, Intsimy e Ivã em Brasília.
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Geraldino, Nicolau, Arlindo, Ernesto, Abelardo, Eriberto, Ivã, Albano em Brasília na luta 
pela T.I. Japuíra. 
Foto: Padre Antônio Iasi, 1985.

Primeira placa “Terra Indígena Rikbaktsa”, colocada na Japuíra. Na foto, estão parte dos guerreiros 
que participaram da retomada da terra. Da esquerda para a direita: Donato, Martinho, Buera, Mamitá, 
Intsimy, Sykmy, Rafael, Roque, Ângelo, Ernesto, Pakay. 
Foto: Rinaldo Arruda, 1985.
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A reconquista do Escondido

Nesta época, o relatório de 
identificação da Terra Indígena 
Escondido, feito pelo mesmo grupo 
de trabalho que identificou a 
Japuíra, não teve resposta da Funai. 
Então, no final de 1985, fizemos 
uma roça perto do córrego do Dico 
e afixamos uma placa declarando: 
Terra Indígena Rikbaktsa.
 
A reação da empresa Cotriguaçu 
foi imediata, instalou milícias na 
região, arrancou a tiros a placa 
colocada por nós e impedia nossa 
volta ao local. Ao mesmo tempo, 
a empresa passou a atrair alguns 
agricultores para uma agrovila, que 
passou a distrito em 1988 e tornou-
se o município de Cotriguaçu em 
1991. Muitas madeireiras passaram 

a atuar na região e éramos 
bastante ameaçados.
 
Durante todo esse tempo, tentamos 
voltar ao Escondido, mas sem 
sucesso. Ainda assim, não paramos 
de cobrar nosso direito territorial da 
empresa Cotriguaçu, da Funai e até 
da população da vila que estava 
sendo criada. Depois de muita 
luta, a Funai criou um novo grupo 
de estudos para a identificação 
da área em 1994. Com base nesse 
estudo, a terra foi declarada em 
1996 e finalmente homologada em 
1998. Foi na seca desse ano que 
nós voltamos oficialmente para 
o Escondido e foi criada a aldeia 
Babaçu, sob a direção do Dukta.

Tempos atuais
Com nossas terras demarcadas 
e homologadas, nós passamos 
a nos reorganizar melhor nestes 
espaços que sempre foram nossos. 
Abrimos novas aldeias nos territórios 
do Japuíra e do Escondido. 
Desenvolvemos a nossa educação 
escolar Rikbaktsa, investindo na 
formação de professores indígenas. 
Hoje, há escolas em quase todas 
as aldeias, todas dirigidas por 
professores indígenas. Muitos 
professores já são formados em 
universidades e alguns estão 
iniciando o mestrado.
 
Também, ao longo do tempo, 
apoiamos a formação de agentes 
indígenas de saúde e técnicos em 

saúde e saneamento. São eles que 
trabalham nas equipes de saúde 
em nossas terras.
 
Nas décadas de 1980 e 1990, 
desenvolvemos projetos econômicos 
de produção e comercialização de 
borracha, que era nossa principal 
fonte de renda, sendo um deles 
apoiado pela Oxfam.  Em 2003, surgiu 
o Programa Integrado da Castanha, 
por intermédio do Núcleo de Pesquisa 
Natureza e Cultura (GERA) da 
Universidade Federal de Mato Grosso, 
em parceria com a nossa Associação 
Indígena do Povo Rikbaktsa (Asirik), 
para consolidar o sistema de coleta, 
seleção e comercialização  
da castanha.
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A partir de 2007, esse programa 
passou a incluir vários parceiros e 
iniciativas do projeto “União dos 
povos da floresta para proteção 
dos rios Juruena e Aripuanã”, com 
a participação de seringueiros 
da Associação dos rios Guariba e 
Roosevelt; de agricultores familiares 
dos municípios de Aripuanã, Juruena, 
Castanheira e Águas da Pedra; do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Aripuanã; da Funai; da empresa 
Michelin; e com o apoio técnico e 
financeiro da SEMA/PNUD e do 
Programa Petrobras Ambiental 
(via o Projeto Pacto das Águas). 
Em 2013, esse projeto passou a ser 
desenvolvido apenas com as terras 
Japuíra e Escondido. Os produtores 
de castanha da T.I. Erikpatsa 
passaram a comercializar a castanha 
individualmente.

Francisca na castanheira.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.

 Em relação às nossas associações, 
fundamos a Associação Indígena 
do Povo Rikbaktsa (Asirik) em 1995 
e, em 2011, a Associação Indígena 
das Mulheres Rikbaktsa (Aimurik), 
tendo como principal proposta 
organizar o comércio de artesanato 
e biojóias. Recentemente, 
formamos mais três associações, 
a Associação Indígena Rikbaktsa 
Tsirik da T.I. Japuíra, a Associação 
Indígena Abanatsa (Aiaba) da T.I. 
Escondido e a Associação Indígena 
da Aldeia Barranco Vermelho Povo 
Rikbaktsa (Asibv).

49
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A PACIFICAÇÃO DOS BRANCOS, 
1957 - 1962Linha do 

Tempo 
TEMPOS IMEMORIAIS
Território tradicional.

LUTANDO CONTRA OS 
SERINGUEIROS, 1940 - 1957

MISSÃO ANCHIETA, UTIARITI, 
1962 - 1972

Foto: Rinaldo Arruda.

João jokbe.
Foto: Harald Schultz, 1962.

Alípio Xinuli e Padre João Dornstauder.

Waigma, Voca e Padre Waldemar Weber 
s.j. o divulgador dos trabalhos da MIA 
Fotos: Missão Anchieta.

Distribuição da merenda no internato.

Artes do bordado das estudantes indígenas sob a 
coordenação das irmãzinhas em Utiariti, 1965. 
Fotos: Missão Anchieta.
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MISSÃO ANCHIETA, UTIARITI, 
1962 - 1972

VIDA NA NOSSA TERRA DEMARCADA: 
REORGANIZAÇÃO SOCIAL, 1968 - 1985

Poster de divulgação da Missão Anchieta 
para campanhas junto aos benfeitores.

Jovens internos indo trabalhar nas roças. 
Fotos: Missão Anchieta, década de 1960.

Vitor, Tapema e outros na festa na aldeia Beira Rio.
Foto: Missão Anchieta.

Geraldino, Roque, Rafael e meninas.
Foto: Rinaldo Arruda, 1986.

Mazapa, ancião que vivia no mykyry da aldeia 
Primeira Cachoeira. 
Foto: Rinaldo Arruda, 1985.

Geraldino, Intsimy e José Roberto.
Foto: Rinaldo Arruda, 1985.



54 55

VIDA NA NOSSA TERRA DEMARCADA: 
REORGANIZAÇÃO SOCIAL, 1968 - 1985

Tomazinho e filhos.
Foto: Rinaldo Arruda, 1985.

Festa na aldeia Primeira Cachoeira.
Foto: Rinaldo Arruda, 1985.

Caminhão F4000 usado no projeto de 
comercialização de borracha. 
Foto: Rinaldo Arruda, 1986.

LUTAS PARA RETOMADA DO 
JAPUÍRA E ESCONDIDO, 1985 - 1998

Guerreiros no Japuíra.
Foto: Rinaldo Arruda, 1985.

Início da aldeia Pé de Mutum.
Foto: Rinaldo Arruda, 1986.

TEMPOS ATUAIS  
2000 - 2020

Escola da aldeia Beira Rio, T.I. Erikpatsa.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.

Posto de saúde da aldeia Pé de Mutum.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Fazendo artesanato.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.

Preparando apresentação cultural.
Foto: Rinaldo Arruda.

TEMPOS ATUAIS  
2000 - 2020
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O despertar na aldeia Pé de Mutum, T.I. Japuíra.
Foto: Lívia Alcantara/OPAN.

Nossa cultura 
e modo de viver 
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Organização social e política
O povo Rikbaktsa sempre viveu em 
muitas aldeias, iniciadas por um 
homem e sua família, em torno dos 
quais outros iam se juntando. Nos 
casamentos, o genro deve morar 
com os sogros, ajudando-os na 
roça, na caça, na pesca, em todos 
os afazeres e assim a aldeia vai 
crescendo. Até hoje é assim.

A maior parte das aldeias 
tradicionais compunham-se de uma 

ou duas casas (wahoro) habitadas 
por famílias extensas (o dono da 
casa, sua esposa, filhos e filhas 
solteiras, filhas casadas, genros 
e netos) e um mykyry (casa dos 
homens ou “rodeio” no português), 
onde viviam os viúvos, jovens 
adultos solteiros e aprendizes de 
um mestre. Porém, assim como hoje, 
também havia grandes aldeias, 
com muito mais gente.

Mulheres quebrando castanha.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.



PLANO DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL DO POVO RIKBAKTSA

62 63

NOSSA CULTURA E MODO DE VIVER

Hoje em dia, com a chegada da 
luz elétrica nas aldeias, televisão 
e todas as alterações que nossa 
vida vem passando, o mykyry foi 
deixando de existir ou, quando 
existe, já não tem mais esse papel 
central na vida do povo. Cada 
família tem sua autonomia para 
escolher onde vai morar, plantar e 
como deve viver. Mas as famílias 
não se isolam, elas se ligam entre si 
através do parentesco e dos rituais. 

Cada uma ajuda a outra, mantendo 
relações de reciprocidade e 

solidariedade, formando a 
sociedade Rikbaktsa.

Os Rikbaktsa nunca tiveram 
um chefe geral e antigamente 
nem caciques havia. Depois do 
contato, as aldeias passaram a ter 
cacique e é assim até hoje. Ele é 
escolhido pelos moradores e deve 
ser alguém com prestígio, que 
respeite a vontade da comunidade 
e que organize, junto com os 
moradores, os trabalhos e afazeres 
da aldeia. O cacique é quem deve 
mediar conflitos e conversar com 

a comunidade para resolver os 
problemas do dia-a-dia.

Além do cacique, há hoje vários 
tipos de lideranças, como os 
professores, agentes de saúde, 
agentes de saneamento, 
representantes no Conselho 
de Saúde Indígena, diretorias 
das associações e outros, que 
trabalham para a comunidade 
e que também possuem suas 
responsabilidades na procura e 
encaminhamento de soluções para 
os problemas do povo.
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Clãs e sub-clãs: parentesco, 
casamentos e nomes

Nossos antigos relatam que o 
macaco-preguiça caçava junto com 
os outros. Um dia se separou do 
grupo e achou um pé de fruta muito 
carregado. Ele subiu, experimentou 
e achou gostoso. Comia e tomava 
cuidado para não cair nenhuma 
casca de fruta. Daí em diante, parou 
de acompanhar os outros para 
caçar. Os outros homens queriam 
saber onde ele andava e enviaram 
o tohoza (caxinguelê) para saber o 
motivo de seu sumiço.

Todos foram para o mato e o tohoza 
ficou na rede. O preguiça viu que o 
tohoza tinha ficado e foi perguntar 

para ele: porque é que você ficou? 
O tohoza respondeu: fiquei porque 
estou com febre. Tá bom, então 
fica aí, disse o preguiça que já 
estava desconfiado do tohoza. 
O preguiça saiu para o mato e o 
tohoza o seguiu até o pé de fruta. 
Viu o preguiça subir, pegou um 
pedaço que caiu enquanto ele 
comia e levou para os homens, que 
experimentaram e gostaram. Aí, os 
homens foram atrás do preguiça, 
descobriram onde ele estava e 
pediram que jogasse algumas frutas 
para baixo. Mas ele se recusou 
dizendo que estavam verdes. 

Então, ameaçaram arrancar seu 
rabo se ele não jogasse as frutas. 
Mesmo assim, ele não deu as 
frutas. Aí eles ficaram bravos, 
subiram na árvore e arrancaram 
o rabo do preguiça. Colocaram 
numa vasilha o sangue que caía. 
A vasilha encheu. Um dos homens 

pegou o rabo do preguiça e colocou 
atrás dele. O rabo grudou e com 
isso o homem se transformou em 
macaco-coatá. Fizeram uma coatá 
fêmea para ficar com ele, colocando 
um rabo de palha de inajá numa 
mulher para se multiplicar. Por isso, 
o coatá tem rabo e o preguiça não.
 
O preguiça ficou sangrando e cada 
pássaro foi se pintar ou tomar banho 
de sangue. O passarinho chamado 
tõto ficou arretado e queria ser 
melhor que os outros, caiu no sangue 
até que os homens o pegaram e 
jogaram fora do sangue. Por isso ele 
tem o vermelho mais escuro. Daí cada 
pássaro foi tomar banho de sangue. 
A arara amarela tomou banho e 
foi para o sol mas não aguentou o 
calor e foi para a sombra, passaram 
fubá de milho nela e ficou amarela. 
A arara cabeçuda aguentou mais 
tempo mas ficou impaciente e 
um pouco depois saiu do sol e por 



PLANO DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL DO POVO RIKBAKTSA

66 67

NOSSA CULTURA E MODO DE VIVER

isso não tem vermelho nas costas 
até hoje. A arara vermelha ficou 
mais tempo no calor por isso ela é 
bem vermelha. Um outro tipo de 
passarinho que nós os Rikbaktsa 
chamamos de piykyi é o que tomou 
banho no resto do sangue e por isso 
ficou todo vermelho.

Os antepassados juntaram-se 
com outros animais e formaram os 
diferentes clãs: a arara-vermelha 
(tsikbaktsa) juntou-se com o jovem 
quatá macho (mybaiknytsitsa), com 
uma árvore (tsaytatsa) e com um 
animal chamado zuruk, que hoje 
em dia não existe mais, mas que é 
associado à onça (parini). O outro tipo 
de arara-vermelha, a arara-cabeçuda 
(hazobiktsa), juntou-se com o 
jenipapeiro (zerohopyrytsa) e a arara-
amarela (makwaraktsa) juntou-se 
com outra árvore (wohorektsa).

Somos descendentes destes animais e 
por isso o povo Rikbaktsa se organiza 
em duas metades de parentesco, 
compondo dois grandes clãs, cada 
um formado por vários sub-clãs. As 
pessoas de um clã só podem casar 
com pessoas do outro clã, jamais com 
gente do mesmo clã a que pertence. 
A descendência segue os homens, 
assim os filhos pertencem ao sub-
clã e ao clã do pai. Assim, o clã não 
aumenta para o lado da mãe e sim do 
pai. Se essa regra não for seguida, os 
principais donos e tocadores de flauta 
da frente podem sumir.
 
Uma metade dos Rikbaktsa é associada 
ao clã da arara-amarela, makwaraktsa 
(nome científico: Ara ararauna) e outra, 
ao clã da arara-vermelha, hazobiktsa 
(nome científico: Ara chloroptera), 
conhecida também como cabeçuda.

Pintura facial do clã Arara-amarela (moça) e Arara-vermelha (rapaz). 
Fernanda Adiktso Riktaktatsa e Idinei Zotsitsa.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Casamentos

Casamento bom é de Hazobiktsa 
com Makwaraktsa, de Wohiyktsa 
com Umahatsa e de Tsawaratsa com 
Tsibaktsa. Esses clãs funcionavam 
dessa forma. Apesar de ainda hoje 

ser considerado um bom casamento, 
não é mais seguido à risca, havendo 
alguns casamentos entre pessoas do 
mesmo clã.

M a k w a z a k t s a H a z o b i k t s a

Makwaraktsa: arara-amarela (“puro”) Hazobiktsa: arara-cabeçuda

Tsikbaktsa: arara-vermelhinha Umahatsa: figueira

Bitsitsiwktsa: imbirici (fruta) Tsuãzatsa: macuco

Mybayknytsa: macaco-coatá Tsawaratsa: inajá

Zuruktsa: onça-preta Boroktsa: árvore leiteira

Wohoziwktsa: arara-amarela (povão) Zeho pyrytsa: jenipapo

Tabela 1 - Casamentos e sub-clãs.

O casamento, desde antigamente, 
era assim: o rapaz, após completar 
13 anos mais ou menos, passava a 
morar na casa dos homens (mykyry), 
onde desenvolvia todas as atividades 
do seu cotidiano e, quando estivesse 
pronto, furava a orelha para colocar 
o botoque (madeira arredondada) e 
já podia casar. Isso acontecia numa 
festa promovida pela comunidade e 
ali se realizava o casamento.

Aldo utilizando o botoque (ispizõrõ) na orelha.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Após ter sido dada em casamento, 
os pais da moça mandavam a filha 
acompanhar o futuro marido na 
caçada. Ao chegar, o rapaz passava 
a noite junto com a namorada 
para oficializar a união. Na festa, o 
casamento era celebrado por um casal 
experiente e parente mais próximo do 

rapaz, que aconselhava o casal.
A madrinha se enfeitava de colares 
de tutazatsa e ia buscar a rede 
do rapaz, amarrando a rede dele 
ao lado da rede da futura esposa. 
Além disso, a madrinha, enquanto 
aconselhava a noiva, passava o 
enfeite para ela.

Colar de casamento feito a partir das conchas do caramujo (tutãra) encontrado 
apenas em pontos específicos na beira do rio Arinos.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.

Quando casavam, o pai e a mãe 
chamavam o marido da filha de 
genro (sohi) e o rapaz chamava o 
pai e a mãe de sua mulher de sogro 
(katsetsitsa) e sogra (kazawy) e de 
sua esposa (kaoke). O marido não 
fala o nome da esposa, nem a esposa 
fala o nome do marido.
 
O genro ajudava muito o sogro na 
derrubada, se respeitavam, repartiam 
a caça e tudo o que tinham para 
comer. A nora gostava muito da 
sogra e tratava o sogro com muito 
respeito. Ouvia os conselhos da 
sogra e o genro ouvia os conselhos 
do sogro. Os conselhos eram sobre 
a vida do homem casado, que não 
devia espancar a mulher e evitar o 
desentendimento do casal. A sogra 
também aconselhava sua nora, 
só um pouco diferente do homem. 

Aconselhava dizendo que a mulher 
não deveria deixar seu marido passar 
fome, deveria sempre estar pronta 
com alimentos, como batata assada 
ou cozida, milho assado ou torrado, 
beiju de milho, mandioca assada 
ou cozida e chicha, pois o marido 
chegava do mato e precisava comer 
bem, além de levar comida para os 
outros jovens no mykyry.
 
Hoje, o que mudou é que os rapazes 
não vão mais morar no mykyry. 
Ficam na casa dos pais até se 
casarem, quando passam a viver 
com o sogro, pelo menos no início do 
casamento. Com poucas mudanças, 
nossas regras continuam as mesmas 
de antigamente.
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O homem, quando é bom na flecha, 
sempre traz caça e, às vezes, também 
peixe, porque volta pela margem do 
rio na época da enchente. Quando o 
homem não caça, não acompanha 
o sogro para caçar ou trabalhar na 
derrubada, é visto como preguiçoso, 
aí o pai da moça manda arrumar 
outro marido. Do mesmo modo 
acontece com o homem. Se a mulher 
não fizer chicha, beiju, não assar 
batata, milho, mandioca e não deixar 
a comida pronta, é preguiçosa. Aí, 
o pai e a mãe pedem para o filho 
arrumar outra mulher.

 Os conselheiros dizem:
Menina, você tem que casar com 
rapaz trabalhador e caçador.
 
Os conselheiros dizem:
Você tem que casar com moça que 
trabalha e sabe fazer chicha, batata 
assada, beiju, todos os tipos de 
alimentos, também que saiba fazer 
artesanato e ser boa mãe.
 

Desde antigamente, os conselheiros 
diziam que o rapaz tinha que ser 
trabalhador, caçador e pescador para 
sustentar sua mulher. A mãe dizia 
o mesmo para a menina, que devia 
cuidar da comida do marido. Depois 
que a comida estivesse pronta, 
ela poderia passear, fazer colar. E 
o homem, quando estivesse livre, 
podia fazer flecha, enfeite, peneira. 
Tudo isso ainda acontece hoje, mas 
acontecia mais no passado.

Hoje, cada dia está mudando 
mais. Depois que entrou a bebida 

alcoólica, às vezes, acontecem 
agressões. O casado novo pensa 
em trabalhar fora da terra indígena 
para procurar um jeito de arrumar 
dinheiro para sustentar a família e 
comprar o que precisa.
 
Os recém-casados são chamados 
a viver como todos vivem, 
contribuindo com a caça e a 
colheita de roça. Esses costumes 
fazem parte de nossa religião e do 
nosso modo de viver. Temos a nossa 
lei e a nossa religião.
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Os nomes

Cada clã e sub-clã tem um conjunto 
de nomes tradicionais que são 
usados por todos que pertencem 
a ele. Os nomes são atribuídos por 
gerações, tem nomes de criança e 
nomes de adulto. Ao longo da vida, 
uma pessoa pode trocar de nome 
três ou quatro vezes. Daí o nome 
que deixa de usar pode ser dado 
para outra pessoa.
 
Uma criança pode receber o 
nome que seu pai, avô ou irmão 
mais velho já usou. Um adulto, 
normalmente, recebe o nome de 
alguém de seu sub-clã que já 
faleceu, mas pode receber também 
de um parente ainda vivo que 
mudou de nome, deixando o nome 
livre para uso de outro. No costume 
tradicional, a pessoa muda o nome 
em alguma passagem importante 
da vida, durante a primeira festa de 
derrubada que acontecer. Dukta e sua neta.

Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.

O menino recebe um nome de 
criança só algum tempo depois que 
nasce, é um pouco demorado. Antes 
disso, os avós e parentes conversam 
até achar o nome para o menino e 
o nome é dado a ele quando for o 
tempo da derrubada da roça. Depois, 
ele pode mudar de nome entre os 9 e 
12 anos quando fura o nariz.
 
Para ser bom caçador, o menino 
precisa começar a praticar desde os 
sete anos de idade. Antigamente, dos 
14 aos15 anos, quando já era bom 
caçador e já sabia bastante sobre 
as festas, chegava a hora de furar o 
lóbulo das orelhas, o que acontecia 
durante a festa grande. Depois do 
ritual, o rapaz ia morar no mykyry. 
Quando fura a orelha, ele deve ficar 

três dias sem banhar. Após este 
período, é levado para o rio, onde 
tem cachoeira e deve tomar chicha 
fria e crua. Na primeira tomada de 
chicha, ele tem que vomitar tudo e 
depois tomar mais.
 
Quem furava a orelha do menino 
passaria a ser seu mestre, com quem 
aprenderia mais no mykyry. Depois 
de furar a orelha, ele se tornava 
adulto, podia casar e participar 
das expedições guerreiras. Após a 
furação da orelha ou quando casava, 
trocava de nome pela terceira vez. 
Alguns homens chegavam a trocar 
de nome uma quarta vez, quando 
estavam bem maduros, fundadores 
de aldeia, com filhos crescidos e 
família grande.
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As meninas também trocavam 
de nome, só que em ocasiões 
diferentes. Recebiam um nome 
depois que nasciam, trocavam 
por outro por volta dos 12 anos de 
idade, quando menstruavam pela 
primeira vez e furavam o nariz. 
O pai decidia quando a moça ia 
riscar o rosto (fazer tatuagem). 
Em geral isto ocorria na mesma 
festa grande em que os meninos 
furavam a orelha para colocar 
o kaspioky. Com isso elas eram 
consideradas adultas e já podiam 
casar. Depois de riscar o rosto, ou 
logo após o casamento, a mulher 
trocava de nome pela terceira vez.

Helena com a tatuagem tradicional.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.

O nome de uma pessoa é um nome 
de um clã e de um sub-clã e ele traz 
a força de todos os seus ancestrais, 
é parte da pessoa. Por isso, só 
revelamos nosso nome para quem 
nos conhece bem, nos respeita e 
nos quer bem. Não se pode ficar 
falando o nome para qualquer um, 
em qualquer lugar. Um inimigo que 
sabe nosso nome pode, através 
dele, tentar nos fazer mal.
 
Depois do contato com os não 
indígenas, também passamos 
a usar “nome de branco”, 
necessário para os documentos 
e a burocracia do mundo atual, 
mas continuamos a ter nossos 
nomes na língua. São estes nomes 
que trazem nossa verdadeira 
identidade e nos ligam aos nossos 
ancestrais e ao nosso clã.
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Mytyhywy: 
a pintura corporal Rikbaktsa

“O povo Rikbaktsa faz a pintura com duas finalidades: 
identificação dos clãs nas festas rituais e nas guerras. São dois 
tipos de pinturas diferentes. O primeiro tipo de pintura é para 
diferenciar os clãs; a segunda é única para todos os clãs. A pintura 
é importante porque através dela podemos identificar as pessoas 
dos diferentes clãs. O povo Rikbaktsa acredita que utilizar a pintura 
de clã diferente traz doenças, acidentes, além de que as pessoas 
donas das pinturas não gostam de ver pessoas de outros clãs 
utilizando. É importante que os membros de cada clã conheçam 
detalhadamente a sua pintura para não utilizar a dos outros”. 
(Idinei Zotsitsa, cartilha “Pintura Corporal Rikbaktsa”, Juína, 2013)

Cleidiele, moça do clã Harobiktsa (Arara-cabeçuda).
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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As pinturas podem ser usadas 
também para preservar a pele. 
Neste caso, devem ser bem fracas. 
Por exemplo, quando uma criança 
vai para o mato pinta-se com 
urucum, resina e fubá de milho. 
As pinturas mais fortes não são 
usadas no dia-a-dia, aparecendo 
apenas durante o período de 
cerimônias e rituais, quando cada 
um é pintado por alguém do seu 
próprio clã. Há também pinturas 
de guerra, quando todo o rosto é 
pintado de preto, comum a todos 
os clãs. Quando o homem não quer 
ser pintado, a namorada pode 
cuspir nele. Quem não se pinta 
estraga a saúde, pode virar jacaré.

Desenhos Idinei Zotsitsa.

O povo Rikbaktsa sempre usou 
três cores em suas pinturas:

 » O branco da argila retirada 
dos rios, córregos e lagos e do 
fundo da terra. Também se utiliza 
o branco de penugem do gavião 
real no rosto das pessoas;

 » O vermelho extraído do 
urucum;

 » O preto extraído do jenipapo e 
do carvão de madeira queimada.

O traço fino é típico dos clãs da 
metade Makwaraktsa. O traço 
grosso caracteriza as pinturas dos 
clãs da metade Hazobiktsa.

 Preparando tinta de jenipapo.

Pote para pasta de urucum.
Fotos: Ana Caroline de Lima/OPAN.



82 83

NOSSA CULTURA E MODO DE VIVERHazobiktsa (Arara-vermelha): traços grossos

 Antonio Sinval.

Makwaraktsa (Arara-amarela): traços finos

Arlindo Pudata.
Fotos: Rinaldo Arruda, 1986.
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Formandos da aldeia Pé de Mutum, 2017. Da esquerda para a direita: pintura corporal da 
arara-amarela, arara-amarela, arara-cabeçuda e arara-amarela.
Foto: Rinaldo Arruda.
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Braços: Arara-amarela e Arara-cabeçuda.

Ariela, criança do clã Harobiktsa (Arara-cabeçuda). 
Fotos: Ana Caroline de Lima/OPAN.

A produção da tinta do jenipapo 
é exclusividade do clã do mesmo 
nome, da metade da arara-
cabeçuda, que a cede aos outros 
clãs. Por este motivo, nas festas 
culturais (muikaha) do povo 
Rikbaktsa, esse clã é considerado 
muito importante. Além disso, 
fabricam as flautas (beze) e 
puxam a dança. As crianças não 
podem brincar com jenipapo, só 
os donos (os do clã do jenipapo, 
da metade da arara-cabeçuda). 
Nas festividades, eles têm que 
pintar três pessoas e passar para 
outro clã pintar.

Tipos de pincéis para pintura.

Pintura de guerra, serve para todos os clãs.
Desenhos: Idinei Zotsitsa.
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A arte plumária Rikbaktsa: 
os nossos enfeites mais 
preciosos

A arte plumária é tradicionalmente 
feita pelos homens. Hoje em dia, 
algumas peças, principalmente 
brincos que usam penas, também 
podem ser feitas por mulheres. Os 
homens caçam as aves, tiram as 
penas, separam por tipo, tamanho e 
cor. As penas grandes são guardadas 
no tsanipé (bolsa de entrecasca 
de árvore) ou também em sacos 
plásticos e as penas miúdas num 

xire pequeno. Quando tem penas 
em número suficiente, começam a 
confecção da peça desejada.

As peças de arte plumária tem 
significados culturais importantes. 
Existem muitas peças diferentes, 
relacionadas com os clãs, com as 
festas e com os rituais. A seguir, 
mostramos alguns exemplos de 
nossa arte plumária.

Tsanipé.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Zipaha, os cocares

Biknaziza saza paha.
Foto: Rinaldo Arruda, OPAN.

Wohozik pakizik.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.



PLANO DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL DO POVO RIKBAKTSA

90 91

NOSSA CULTURA E MODO DE VIVER

Azotsa saza paha,  
usado para lamentação 
em funerais e composto 
por pena vermelha de 
papagaio grande e pena 
de mutum. Na foto, o 
cocar está completo. Ele 
só é montado assim para 
venda a colecionadores. 
Nos funerais, as penas, 
organizadas com fios de 
algodão, são amarradas 
na cabeça sem o uso do 
aro de palha e também 
sem a colocação do 
conjunto de penas que 
cobrem a nuca.

Coroa: pena de papagaio 
verde grande, arara-amarela 
e mutum. Azotsa A Paha – 
cocar só da pena dos  
rabos de pagagaio
Fotos: Rinaldo Arruda, OPAN.



Cacique Dukta vestindo myhara.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.

Paulo Txikidi com myhara.
Foto: Rinaldo Arruda.

Ângelo com a tañura.
Foto: Rinaldo Arruda.

Pazazi (braçadeira). Penas de mutum carijó fêmea, 
arara, fios de algodão. Essa peça é do clã Hazobiktsa 
(Arara-cabeçuda). Quando tem mais pena amarela aí 
é do clã Makwaraktsa (Arara-amarela).
Foto: Rinaldo Arruda/OPAN.

Tsunuzõrõ (narigueira). Quando é feita de penas 
vermelhas é do clã Hazobiktsa (Arara-cabeçuda). De 
penas amarelas é do clã Makwaraktsa (Arara-amarela).
Foto: Rinaldo Arruda/OPAN.
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A r t e s a n a t o / u t e n s í l i o M a t e r i a i s  u t i l i z a d o s

Myhara
Penas de arara e outras aves, 

algodão, fio de tucum e cabelos

Cocares
Penas de aves variadas, palha, 

algodão e fibras

Bracelete Penas variadas, algodão e fibras

Narigueira (tsonororo)
Pena rabo de arara e outras aves, 

taquara, seiva, algodão
Enfeite de penas para usar na orelha 

utilizado nas festas (ispiroro)
Penas de arara, tucano e outras aves

Flecha
Taquara (abitsa), tinta (witsik tsunu) 

utilizada para colorir flecha, cipó 
(moika) que enfeita as flechas

Ponta de flecha

Ponta de jurupará (zayta) e siriva, cera 
de jatobá (topyririk) para imprensar 
a ponta da flecha e cera turãrã para 

ajudar na amarração

Tabela 2 - Artesanatos e utensílios produzidos pelos homens.
A r t e s a n a t o / u t e n s í l i o M a t e r i a i s  u t i l i z a d o s

Arco Siriva

Corda do arco (tuahok) Miolo de embaúba

Borduna Siriva

Lança (tãnura) Siriva, penas, algodão, fibras, cabelos

Abano de palha Folha de inajá

Peneira (tekwyktsa) Taquara

Xire
Palha, ponta de inajá, açaí e cipó 

titica

Alargador
Madeira própria para colocar na 

orelha (mowy)

Remo Itaúba, caixeta

Cabo de machado Itaúba

Canoa Cerejeira



97

TERRITÓRIO E MEIO AMBIENTE

96

Território e 
meio ambiente 

Aldeia Pedra Bonita. 
Foto: Tarcísio Santos/OPAN.
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Nossa vida e economia sustentam-
se, em grande parte, das atividades 
tradicionais como a agricultura, 
pesca, caça, coleta, extrativismo e 
também do comércio de castanha 
e artesanato. Temos muita gente 
empregada na educação como 
professores e na saúde como 
agentes de saúde indígena, 
dentre outros cargos, além de 
aposentados. Conforme já falamos, 
sempre houve forte pressão dos 
não indígenas querendo explorar 
nossa madeira, garimpar em nossas 
áreas e fazer outros tipos de uso 

que tradicionalmente não são 
de nossa cultura. Nós, Rikbaktsa, 
nunca permitimos esses tipos de 
exploração em nosso território.
 
Atualmente, sofremos as 
consequências do adensamento 
populacional na região, do 
aumento do desmatamento no 
entorno de nossas terras, dos 
agrotóxicos jogados na natureza, 
que contaminam principalmente as 
águas e dos projetos hidrelétricos 
em andamento, que trazem novas 
ameaças ao nosso modo de vida.
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O etnomapeamento e 
etnozoneamento Rikbaktsa

Etnomapeamento é o processo de 
elaboração de mapas do território 
feitos pelo nosso povo. Eles mostram 
os locais importantes do território, a 
distribuição dos recursos naturais, os 
locais de moradia e de atividades. 
Neles também identificamos as 
ameaças e outras informações 
importantes do entorno das nossas 
terras indígenas.
 
Nos mapas do nosso território 
estão todos os locais que usamos 
nas três terras indígenas: Erikpatsa, 
Japuíra e Escondido. Todos os 
recursos que existem nas nossas 
terras são muito importantes para 
a vida do nosso povo.

Realização do entnomapeamento na aldeia 
Primavera, de 19 a 22 de junho de 2018.
Foto: Lívia Alcântara/OPAN.

Mapas mentais da região da aldeia do Barranco Vermelho.
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Foi a partir da construção deste 
mapeamento que iniciamos a 
discussão sobre o planejamento 
e uso do território Rikbaktsa, 
isto é, o nosso etnozoneamento. 
Etnozoneamento significa 
zoneamento construído pelo povo, 
ou seja, um zoneamento construído 
por nós, povo Rikbaktsa.
 
O zoneamento define o que 
acontece em cada parte do 
território e ajuda a planejar o 
que acontecerá nelas. Nós temos 
conhecimento de onde tem terra 
boa para roça, castanha, frutas 
e caça, dos pontos de pesca 

e de onde tirar recursos para 
o artesanato. A definição de 
cada área é muito importante, 
principalmente para as novas 
gerações seguirem nosso modo de 
vida e organização.
 
Fazer o etnozoneamento é como 
olhar para a casa e ver onde 
está cada coisa, o que se faz em 
cada lugar. É importante também 
conhecer os recursos para poder 
preservar toda essa riqueza para 
nossas crianças e garantir que 
elas possam conhecer também a 
floresta e toda a natureza bonita, 
assim como nós a conhecemos.

Realização do etnomapeamento na aldeia Primavera,  
de 19 a 22 de junho de 2018.
Fotos: Lívia Alcântara/OPAN.
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Como fizemos o 
etnomapeamento e o 
etnozoneamento

Os mapas foram construídos de 
forma coletiva, com a ajuda de 
todos: anciões, lideranças, homens, 
mulheres e jovens. Cada um 
contribuiu com sua sabedoria.

Primeiro fizemos oficinas nas 
aldeias, trocando ideias de como 
fazer e o que colocar no mapa. 

Depois, divididos em grupos de 
moradores de cada região, fomos 
desenhando as regiões e o que 
tinha lá dentro.

Mapa mental da T.I. 
Japuíra, com nossas 
aldeias e alguns dos 
recursos naturais que 
utilizamos.

Desenho que realizamos para a legenda dos etnomapas.
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Numa segunda oficina, os grupos 
foram acrescentando informações 
para formar um mapa completo de 
cada terra indígena. Por fim, cada 
grupo levou uma cópia dos mapas 
preenchidos para suas aldeias 
e, com os moradores que não 
estavam nas oficinas, os mapas 
foram complementados.

Oficina de etnozoneamento na aldeia 
Barranco Vermelho. 
Fotos: Rodrigo Marcelino/OPAN.

Realização do etnozoneamento, aldeia Barranco Vermelho.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Expedições

Após terminar uma primeira versão 
dos mapas das terras indígenas, 
fizemos três expedições pelos rios 
que limitam nossos territórios para 

completá-los. A primeira expedição 
foi pelo rio do Sangue, saindo da 
aldeia Escolinha, até a chegar no 
rio Juruena.

109
Preparação de ovos de tracajá durante a expedição no rio do Sangue. 
Foto: Rinaldo Arruda/OPAN.

Expedição no rio do Sangue. 
Foto: Tarcísio Santos, OPAN

Acampamento durante a expedição da aldeia Barranco Vermelho ao Salto Augusto.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Uma segunda expedição foi 
pelo rio Arinos, de sua foz no rio 
Juruena até um pouco acima da 
divisa da Terra Indígena Japuíra.  

E uma última expedição foi 
feita pelo rio Juruena, da aldeia 

Barranco Vermelho, passando por 
toda a extensão da Terra Indígena 
Erikpatsa, Japuíra e Escondido, até 
chegar ao Salto Augusto.

Expedição pelo rio do Sangue.
Foto: Rinaldo Arruda/OPAN. Chico moqueando a pesca e a caça durante a expedição da aldeia Barranco 

Vermelho ao Salto Augusto e criança com a cabeça do porcão caçado no dia. 
Fotos: Ana Caroline de Lima/OPAN.

Expedição pelo rio Arinos. 
Foto: Lívia Alcântara/OPAN.
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Destas expedições, participaram 
anciões, homens, mulheres e jovens. 
Fomos parando em locais de 
interesse para contar histórias do 
lugar, fazendo entradas na mata 
para verificar lugares de recursos 
naturais importantes, verificando os 
impactos de grandes lavouras, de 
pesca indiscriminada, pontos em 
que existem hidrelétricas planejadas 
e outras ameaças que pesam sobre 
nossos territórios.
 
Estas atividades foram de 
grande aprendizado e troca de 
conhecimentos entre todos os 
participantes.

Expedição da aldeia Barranco Vermelho ao Salto Augusto.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Ambientes Florestais

Todos os lugares do nosso 
território e seu entorno são 
para nós importantes. Deles 
depende nossa sobrevivência 
física e cultural. Procuramos viver 
em harmonia com a natureza, 
usando o que necessitamos 
para nos manter com saúde. O 
nosso território apresenta áreas 
variadas, tanto no seu aspecto 
geográfico, quanto na sua 
composição biológica. Nesses 
locais, temos nossas áreas de 
caça, pesca de lagoa, igarapés, 
rios, área de coletas de frutos e de 
ervas medicinais.
 
Nossas matas são variadas, temos, 
por exemplo, área de mata alta, 

que na nossa língua materna 
chamamos de jakara nury. Nessa 
mata é onde tem mais caça. Lá 
encontramos todos os tipos de 
animais e aves, todos os tipos de mel 
silvestre, ervas para remédios bons, 
coletamos frutos comestíveis de 
todo tipo, árvores específicas para 
a construção de canoas e casas. 
É o lugar onde encontramos as 
pontas de flecha de jurupará (zayta). 
Encontramos também, barreiros e 
bebedouros de animais, nascentes 
com águas puras, pedras para 
fazer beiju, afiar machado e facão. 
Na jakara nury têm os castanhais, 
pequizeiros, argilas usadas no 
preparo de panelas de barro e 
serivas usadas para fazer o arco.

Ponta de flecha.
Ana Caroline de de Lima/OPAN.
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Em algumas regiões do nosso 
território, temos lugar de área com 
mata mais baixa, que chamamos de 
jakara tokto. Nelas o mato é baixo e 
sujo, são as capoeiras. Dizemos que 
tem muita sujeira porque tem muito 
cipó. É onde costumamos fazer as 
roças tradicionais, é um mato em 
que já foi feita roça pelos ancestrais 
do próprio povo. Lá são encontrados 
variados tipos de recursos naturais. 
Nesse lugar, quando fazemos as 
roças, na hora da queima, ela 
sempre queima bem. Também é um 
lugar onde encontramos vários tipos 
de caça como tatu, macaco prego, 
porco do mato, caititu e aves como 
as araras, jacu goela e mutum. Alí 
vivem as espécies de palmeiras que 
usamos na confecção de nossos 
artesanatos, como a tucumã, tucum, 
pacova e é onde encontramos 

sementes de variadas espécies para 
fazer os colares.
 
Outra área importante é a mata de 
cerrado, que chamamos de Jakara-
amytsĩ. Essa mata é de cerrado 
e morro, onde nós Rikbaktsa 
costumamos procurar alguns tipos 
de mel silvestre. Lá tem mais aves 
que fazem ninho nos galhos, como 
arapuã amarelo (botaiktsa), abelha 
pé de jabuti (biokmekmektsa), mel 
de jataí (buazikzotsa). Nessa região, 
também são encontradas palmeiras 
como tucum (notsĩhi) e bacava, 
que usamos na alimentação. E 
nesses lugares estão as madeiras 
para fazer as casas, como cedro, 
cerejeira, peroba, ipê, várias 
espécies de sementes, e, onde 
encontramos também as taquaras 
para fazer flechas.

Foz de um córrego no rio Juruena, território Rikbaktsa.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Nosso território tem, além disso, as 
áreas de mata mista que chamamos 
de jakara zape. Nós costumamos 
dizer que é mista porque tem os 
dois tipos de matas, alta e baixa, 
no mesmo local. É um lugar mais 
úmido onde encontramos quase 
de tudo. Lá tem açaizal, bacaval, 
buritizal, pacoval, buritirãna e frutos 
comestíveis do cerrado. Há vários 
tipos de sementes e frutos que dão 
no brejo, que os peixes comem. 
Existem também as palmeiras de 

onde retiramos as fibras que servem 
para confecção de adornos usados 
nos rituais. Encontramos também 
abelhas e animais que caçamos 
como o porcão e vários tipos de 
macacos. No tempo de enchente, 
pegamos muito peixe nos brejos e 
coletamos cera para fazer flecha e 
resinas que servem para remédio. Lá 
retiramos a entrecasca de sorveira 
para fazer mala (tsanipé) e, no tempo 
da seca, quando ficam só os poços 
de água, pescamos com timbó.

Etnomapeamento e etnozoneamento por terras indígenas

Apresentamos a seguir os mapas e informações de nosso território, composto 
por três terras indígenas, cada uma com suas características principais.

Terra Indígena Erikpatsa

A Terra Indígena Erikpatsa foi criada 
como Reserva Indígena através 
de um decreto coletivo 63.368, de 
08/10/1968. Com este decreto, foram 
criadas seis “reservas indígenas” que 
concentram os distintos povos do 
noroeste do estado de Mato Grosso e, 
liberaram grande parte dos territórios 
indígenas para os projetos (fazendas) 
através da Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam), com incentivos fiscais do 
governo federal. Foram criadas, 
assim, as terras dos povos Paresi, 

Manoky, Tapayuna, Rikbaktsa, 
Nambikwara, Apiacá e Kayabi. 
Posteriormente, todos estes povos 
buscaram recuperar parte de suas 
terras não contempladas neste 
decreto.
 
A Reserva Indígena Erikpatsa 
foi posteriormente homologada, 
registrada e inscrita no Serviço de 
Patrimônio da União (SPU) como 
Terra Indígena Erikpatsa, através 
do Decreto 298 de 24/12/1991, com a 
extensão de 79.934,801 hectares.
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Cabeceirinha
Divisa 

Palmeira do Norte 
Boa Esperança 

Barranco Vermelho 
Escolinha 
Posto Novo 
Cajueiro 

Primavera D’oeste
Aldeia Vale do Sol 

Pedregal 
Novo Paraíso 

União
Laranjal 
Primavera 

Curva 
Curvinha 
Segunda 

Beira Rio 
Areia Branca 

Bacaval 
Nova 
Velha 

Pedra Bonita 
Seringal I 
Seringal II 
Santa Rita

A T.I. Erikpatsa foi a primeira parte 
de nosso território a ser demarcada. 
Essa é a nossa área mais populosa, 
com 27 aldeias e mais de 1.100 
habitantes. Nela, existem muitas 
aldeias e cemitérios antigos, muitos 
barracos na beira do rio do Sangue, 
castanhais importantes e para os 
quais precisamos abrir estradas para 
melhor explorar. É um território muito 
rico em recursos vegetais como: 
castanhais, seringais, buritizais, 
açaizais, patuazais e muitos outros. 
Ali, também há muitos barreiros onde 
os animais vão lamber sal.

T.I. Erikpatsa: 
27 aldeias
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Toda esta área abriga recursos 
importantes: barro para fazer 
panelas, lagoas de pesca, 
seringueiras e cachoeiras, onde há 
muito pacu. A mata nos fornece 
quase tudo o que precisamos e 
as derrubadas só são feitas para 
abertura de roças ao redor das 
aldeias ou um pouco mais distantes.
 
As ilhas dos rios Juruena e Sangue, 
que delimitam nossa área também 
são fonte e reserva de recursos para 
o nosso povo e são parte importante 
de nosso território.
 
Atualmente, as maiores ameaças são 
as hidrelétricas planejadas para os 
rios do Sangue e Juruena e o avanço 
da agricultura em grande escala (soja, 
algodão e outros). O agronegócio já 
alcança o limite sul da área, chegando 
quase até o picadão da divisa, como 

também na beira dos rios do Sangue 
(margem direita) e Juruena (margem 
esquerda). Essa expansão traz vários 
malefícios, como o derramamento 
de agrotóxicos nos rios e o aumento 
da pesca turística e profissional. Os 
agrotóxicos, inclusive na época da 
piracema, prejudicam a reprodução 
dos peixes e todos sabem que a pesca 
turística e profissional diminuem 
ainda mais o número de peixes, 
prejudicando nossa alimentação.
 
Como já dissemos, todos os lugares de 
nosso território são importantes, mas 
cada qual tem um uso específico.
 
Na Terra Indígena Erikpatsa, temos 
os locais de caça de porcão, de jacu, 
locais de pesca de lagoa, áreas de 
igarapés, entre outros ambientes. 
Também temos algumas áreas 
de mata alta (jakara nury), ainda 

que esse tipo de mata seja mais 
característico da TI Escondido. Há 
também áreas de mata mais baixa 
(jakara tokto), área de capoeiras, 
açaizais e outras que usamos para 
várias finalidades, para coletar 
plantas medicinais, frutas, madeira, 

material para confecção de artefato 
e artesanato. Algumas dessas 
áreas apresentam importância 
específica, como as capoeiras, locais 
onde fazemos nossas roças de toco 
e retiramos lenha para preparar 
nossos alimentos.

Dona Francisca com peixes prontos para moquear.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Dessa maneira, 
pensamos um 
planejamento para 
o uso dessas áreas, 
apresentado na 
tabela e no mapa de 
etnozoneamento  
a seguir:
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Área (zona) Descrição Importância

Área de 
sustentabilidade 
da comunidade

Área onde estão todas 
as aldeias e roças. É onde 
trabalhamos no dia-a-dia para 
tirarmos nosso sustento

• É muito importante porque as aldeias estão na 
beira do rio e o rio é vida, sem água a gente não 
vive;

• É nessa área que fazemos nossas roças e 
produzimos nossos alimentos;

• É onde temos estrada;
• Tem muita fruta para coleta;
• Tem muito tucum e outras sementes para 

coletar e fazer artesanato.

Área de 
preservação para 
o futuro

Área que queremos preservar 
para usar conforme a 
necessidade do povo. Quando 
precisamos, o recurso está lá

• Essa área é importante para andar e conhecer, 
para explorar recursos como castanhal e frutas;

• É a área que está mais preservada e onde tem 
mais animais.

Área de risco
Áreas longe das aldeias com 
muito risco pela proximidade 
com as fazendas

• Essa área é importante vigiar porque na época 
de pesca tem muito pescador no rio do Sangue;

• Também está ameaçada pelo garimpo na 
região do roncador;

• Tem fazenda vizinha na beira do rio e que pode 
facilmente retirar madeira do nosso território;

• Tem muitas fazendas que estão na margem do rio 
e que usam agrotóxicos, que escorrem para os rios.

Tabela 3 - Detalhamento das áreas do etnozoneamento da T.I. Erikpatsa.
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Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Terra Indígena Japuíra

Com a extensão de 152.509,88 
hectares, a Terra Indígena Japuíra foi 
declarada através do Decreto 92.011 
de 28/11/1985. Ela está homologada, 
registrada e inscrita no Serviço de 
Patrimônio da União (SPU) através do 
Decreto 386 de 24/12/1991.

Castanhal
São Vicente

Divisa Marcolino
Jatobá

Pé de Mutum
Cerejeira
Japuíra

T.I. Japuíra: 
7 aldeias

A Terra Indígena 
Japuíra foi a 
primeira parte de 
nosso território 
tradicional a ser 
reconquistada. 
Fomos retirados 
de lá no início dos 
anos de 1970 e 
conseguimos voltar 
só em 1985, depois 
de muita luta.
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É um território muito rico em recursos 
vegetais como castanhais, seringais, 
açaizais, buritizais, patuazais e muitos 
outros. Ali também existe muita caça 
e até pouco tempo atrás era muito 
bom de pescar. Já temos na Terra 
Indígena Japuíra sete aldeias, mas 
esse número deve crescer. Precisamos 
abrir estradas internas para acessar 
castanhais e outros recursos no 
interior da área.
 
As ilhas dos rios Juruena, Sangue e 
Arinos, que delimitam nossa área, 
também constituem fonte e reserva 
de recursos para o nosso povo, sendo 
parte de nosso território.

“Nessas ilhas tem 
muita minhoca, 
patuá, açaí, frutas, 
buriti. Essas ilhas 
têm riqueza de 
iscas, seringa para 
fazer borracha e 
tem ilha que tem 
até castanha”
(Joel, aldeia Pé de 
Mutum, T.I. Japuíra)

Expedição Rikbaktsa.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Nesta terra, as ameaças também 
são muitas, pois o desmatamento 
no entorno continua crescendo. As 
grandes lavouras estão chegando 
até a beira do rio Arinos. Há muita 
pesca ilegal, predatória, profissional 
e turística, que diminui muito o 
estoque de peixes. A reprodução dos 
peixes também é prejudicada pela 
quantidade de agrotóxicos nas águas 
dos córregos, rios e lagoas.
 
Da mesma forma que nas outras 
áreas, as hidrelétricas planejadas são 
uma grande ameaça. Se construídas, 
provocarão enormes impactos e 
nenhuma compensação conseguirá 
consertar a perda ambiental e a 
qualidade de vida para o povo 
Rikbaktsa.
 
O nosso planejamento para o uso do 
território está no mapa ao lado e na 
tabela a seguir:
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Área (zona) Descrição Importância

Área de uso 
sustentável da 
comunidade

Área onde estão as aldeias e 
todas as atividades de onde 
tiramos nosso sustento

• É importante porque perto das aldeias 
temos muito capoeirão que podemos 
reaproveitar para fazer roça;

• Nas capoeiras também crescem muitas 
frutas como, ingá, cacau, embaúba e 
ainda tem os remédios que usamos.

Área de uso 
sustentável e 
conservação

Área onde usamos recursos 
de forma sustentável e 
conservamos a maior parte 
para as gerações futuras

• É importante porque é onde temos 
todos os nossos recursos guardados, 
como: ervas, madeira, frutas, castanha, 
pássaros, animais, barreiros. Quanto a 
gente precisa, tem tudo lá.

Área com risco 
de invasão

São áreas mais distantes 
onde andamos com pouca 
frequência e tem muito risco 
de invasão

• São áreas muito importantes porque 
têm muito peixe, madeira e caça. Por 
isso, temos que proteger.

Tabela 4 - Detalhamento das áreas do etnozoneamento da T.I. Japuíra.
Terra Indígena Escondido

Foi identificada, pela primeira 
vez, em 31/12/1985 em relatório do 
Grupo de Trabalho da Funai 1859-
E. Em 03/06/1994, foi novamente 
identificada e encaminhada ao 
Ministério da Justiça. Foi declarada 
através da Portaria 668 de 01/11/1996 
e finalmente homologada, registrada 
e inscrita no Serviço de Patrimônio da 
União (SPU) por decreto sem número 
em 08/09/1998.

Babaçuzal
Parajuba
Paraíso
Tucunaré

Três Marcos

T.I. Escondido: 
5 aldeias
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A Terra Indígena Escondido 
foi a última parte de nosso 
território tradicional a ser 
reconquistada e nosso retorno 
para lá continua acontecendo. 
É lugar de várias aldeias 
antigas e cemitérios de nosso 
povo. Por enquanto só temos 
cinco aldeias lá, três delas 
abertas no último ano e existem 
mais famílias das outras áreas 
que pensam em mudar para lá 
e abrir outras aldeias.

As matas de lá são as mais completas, tem de tudo: muita fruta, castanha, 
borracha. É o lugar da flecha jurupará, do mutum carijó e de muitas plantas 
medicinais que só ali são encontradas. Lá também têm muitos barreiros, caça 
e pesca. É preciso abrir caminhos e estradas para ligar as aldeias entre si e 
alcançar recursos no interior da área.

Expedição pela T.I. Escondido.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Assim como as outras duas áreas, o 
Escondido também está ameaçado 
pelas hidrelétricas planejadas para 
a região. Os impactos previstos 
para nosso território e modo de 
vida são enormes.
 
Há também assentamentos que 
fazem divisa com nossa terra, 
ameaças por proximidade de 
garimpo e também pelo avanço do 
desmatamento no entorno. Como 
nas outras áreas, a pesca ilegal e 
turística e as pousadas têm causado 
grande diminuição dos peixes e 
impactado nossa alimentação.
 
Apresentamos a seguir o 
planejamento de uso para as 
diferentes áreas do território:
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Área (zona) Descrição Importância

Área de 
uso da 
comunidade

Área onde estão nossas aldeias e 
que usamos diretamente durante 
todo o ano (roçados, plantio, 
colheita, caça e coleta)

• É importante porque é onde temos 
nossas aldeias, cemitérios, roças;

• Crescem muitas frutas, como ingá, cacau, 
embaúba;

• Possui muitas plantas para remédios.

Área de 
ocupação

Áreas previstas para abertura de 
novas aldeias, para melhorar o 
monitoramento da terra indígena 
e facilitar a vigilância do território. 
Onde o acesso é mais fácil para 
chegar e sair

• Tem recursos naturais perto para nosso 
uso (castanha, frutas, rio);

• A área de ocupação que vai se tornar 
também área de uso da comunidade 
depois da vinda de novas famílias para 
morar.

Área de 
sustento

Área onde se faz coleta de 
castanha, frutas, buriti, patuá, açaí, 
ervas do mato;
Onde a gente caça e pesca, tira 
mel, ponta de flecha, palha, cipó, 
madeira e sementes.
Área que podemos acessar para 
coleta, onde conhecemos os 
lugares de cada coisa

• É importante porque é onde temos 
todos os nossos recursos guardados 
como ervas, madeira, frutas, castanha, 
pássaros, animais e barreiros. Tudo 
quanto a gente precisa tem lá.

Tabela 5 - Detalhamento das áreas do etnozoneamento da T.I Escondido.
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Área (zona) Descrição Importância

Área de 
vigilância

Área para vigiar. É onde tem 
os limites da Terra Indígena 
Escondido;
Locais com risco de invasão 
visando extração minérios, 
castanha, caça, pesca e madeiras

• São áreas muito importantes porque tem 
muito peixe, madeira e caça e, por isso, 
temos que proteger;

• Área onde os não indígenas têm acesso 
facilitado e onde existe risco de invasão.

Área de 
preservação

Área onde usamos recursos de 
forma sustentável e conservamos 
a maior parte para as gerações 
futuras.

• São áreas fundamentais para nosso 
futuro e para a preservação de todas as 
espécies vegetais e animais.
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Calendário anual 
do povo Rikbaktsa

JANEIRO

Início da enchente dos rios, lagos, lagoas e córregos. Os peixes sobem o rio 
para se alimentar de todos os tipos de frutas: arabata (tsikbamyza), goiaba do 
banhado (tapozotsa), seringuinha do banhado e outras frutas nativas que nos 
servem de alimentos, como o ingá. É o tempo da procriação dos peixes. O cacau, 
a seriva (idikba dadaitsa) e a jaquinha amadurecem. É o tempo do plantio de 
algumas espécies na roça, da colheita de arroz e de milho verde e também da 
confecção de artesanato, arcos e flechas.

Nossas atividades econômicas variam ao longo do ano, seguindo os ritmos 
da natureza, de acordo com as estações da chuva e da seca e explorando 
diferentes recursos.

143



PLANO DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL DO POVO RIKBAKTSA

144 145

TERRITÓRIO E MEIO AMBIENTE

FEVEREIRO

Continua a variedade de frutas e peixes. Saímos a procura dos alimentos 
nos alagados dos rios. Começa a engorda e a desova dos peixes. Época de 
manga do mato (ihahokata), que os animais gostam de comer. Coleta da 
castanha, pescaria nos banhados, engorda dos animais, aparecimento das 
araras-amarelas em bandos. Continuidade do caju maduro, coleta do pequi. 
A buritirana amadurece. Começamos os planos para a festa da chuva.

MARÇO

Pouca chuva, a água começa a 
abaixar. Variação do tempo. Festa 
da flauta-grande e da festa da 
flauta-curta (sizezebyitsa). Engorda 
do macaco  e de outros animais. 
Coletamos a castanha-do-Brasil, 
açaí e tucumã. Floração de paineiras, 
jequitibá, pinho cuiabano e a 
figueira amadurece. Término das 
desovas. Secagem da castanha 
para fazer óleo (zikbutazi). Começa 
a preparação para fazer as roças. 
Continuidade da festa do milho.
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ABRIL

Chove pouco. A água continua 
abaixando, mas fica parada 
e os banhados ficam escuros 
e sujos. Os peixes voltam 
para os rios. Neste mês, não 
podemos deixar de fazer o 
roçado comunitário e individual. 
Continuidade das festas, tem 
início as apresentações de rituais, 
da canção do sapo (zikbatero). 
Troca da folha da cerejeira e 
início da floração. Colheita de 
batata, banana, cará e milho 
seco, de frutas da beira do rio: 
hokto, tsikokto e oktopepe. Início 
do canto do mutum, término da 
piracema e final da festa cultural.

MAIO

Começa a seca, mudança das folhas das 
árvores, mudança do tempo, primeiras 
friagens nas madrugadas, muita 
ventania. Fim do ingá. Inicia a floração 
das paineiras indicando o início da seca. 
Nova colheita de alimentos, como batata 
doce, mandioca, cará e outros.
 
Os barreiros começam a secar e é hora 
da desova do cágado. Acontece a 
caçada para a festa cultural. Chegada 
do tuiuiú (biknãre). Período favorável às 
pescarias e início das frutas que servem 
de alimentos para os peixes, como a 
tometsa. Canto da coruja (babari), do 
macuco e do mutum. Acasalamento 
dos tracajás e início dos enxames de 
mutuca (satuktsa).
 
Ritual do gavião real, onde os homens 
participam e as mulheres fazem a 
chicha. Também as crianças participam 
da furação das penas do gavião, junto 
com adultos. Ritual da onça pintada, 
onde só participam os adultos. Funeral 
onde participam todos juntos. Fim da 
festa da chuva. Dia oito é a data da 
reconquista da Terra Indígena Japuíra.
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JUNHO

Aumenta o calor, inicia o canto 
dos vários bichinhos e a embaúba 
amadurece.

JULHO

O ipê floresce e a cabriteira (tumehetsa) aparece. Ela é uma fruta de cor bem 
preta quando está madura e nós a coletamos para a alimentação. A fruta 
roncador (haharik) também está madura e é apreciada pelo povo Rikbaktsa, 
pelos peixes e pelo mutum. A piúva amadurece. Começa a época da roça de 
capoeira e das roças das comunidades, onde todos participam e conta como 
dia letivo para os estudantes.

É tempo do cágado chocar. Se escuta o canto da cigarra. É o tempo em que 
os tracajás estão começando a botar ovos nas praias e o mutum a chocar. 
Neste mês, o mutum carijó começa a chorar e, na metade de julho, a botar. 
Também neste mês acontece o término da festa da seca.
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AGOSTO

É tempo da seca forte e os córregos 
estão quase secos. É o momento das 
queimadas para as roças e de coleta 
da piúva. As frutas de tucumã e buriti 
amadurecem. A anta cai no rio por 
causa das mutucas. É a época que 
o povo Rikbaktsa gosta de pegar 
peixinhos nos córregos e bater timbó. 
Periquito, papagaio e o mutum carijó 
chocam seus ovos.
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SETEMBRO

Início da festa da chuva, com as 
flautas pequenas. Época da fruta 
de jatobá cair no chão, todos os 
animais roedores comem. Mês de 
plantio de alimentos tradicionais na 
roça que não morrem no calor, como: 
batata doce, cará, cana-de-açúcar, 
mandioca, bananeira, melancia, 
abóbora e pepino. Colheita do 
tucumã e do buriti.
 
É hora da coleta de ovos de tracajá. 
As mulheres começam a pegar 
peixinhos na lagoa, como o cascudo 
e o cará. Também pescamos com 
o timbó. Pegamos os peixinhos da 
lagoa com peneira e flecha. Chegada 
de pássaros, como garças e jaburus, 
que são muito importantes para nós, 
porque deles tiramos as penas para 
fazer os nossos artesanatos usados 
nas festas culturais. Momento de 
recolher filhotes de pássaros, como o 
papagaio.

OUTUBRO

Início do tempo das chuvas e das plantações nas roças. Época de duas frutas 
que chamamos de aboho e bamy e que são muito importantes para nós 
Rikbaktsa. Coletamos elas para fazer a chicha e para chupar. É tempo de 
tirar o mel. Época boa para chamar macuco, início do canto do mutum. Esse 
mês é o preferido por nós.



PLANO DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL DO POVO RIKBAKTSA

152

NOVEMBRO

Início da coleta da castanha-do-Brasil, que segue até final de fevereiro. Tempo 
de mel silvestre. Este mês é muito importante para nós porque os peixes sobem 
à procura de alimentação nas lagoas e ali desovam. Época da engorda dos 
animais como macaco, anta e algumas aves. Coleta da saúva.
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DEZEMBRO

Época do milho verde, a castanha-
do-Brasil acaba de cair. Época 
do cacau, fruta preferida do povo 
Rikbaktsa em dia de funeral. Dia 3 
comemoramos a reconquista da ilha, 
próxima de Fontanillas, que havia 
sido invadida por não indígenas, por 
isso comemoramos esta data.
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Economia, festas rituais e 
conhecimentos tradicionais

Tradicionalmente nós vivemos da 
caça, da pesca, coleta e agricultura, 
organizando nossas atividades de 
acordo com o ritmo das estações (seca 
e chuva) e as regras de nossa vida em 
comum. Na época da chuva, a gente 
ficava mais nas aldeias, cuidando das 
roças e andando só no entorno das 
casas. As derrubadas novas eram 
e ainda são feitas do final de abril 
a junho, quando se firma a estação 

seca. Se a roça é feita em local de 
capoeira, a derrubada é feita de julho 
até a metade de agosto. A queimada 
e a coivara são feitas entre agosto e 
setembro. A plantação ocorre depois 
da primeira chuva, no começo de 
outubro. As mulheres podem ajudar 
na derrubada, fazendo a primeira 
limpeza, cortando as árvores menores 
e arbustos. As árvores maiores são 
derrubadas pelos homens.
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Tecendo um xire. 
Foto: Harald Schultz, 1962.
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Na época da seca, depois da 
derrubada da roça nova, muita gente 
viajava com toda a família durante 
dois ou três meses, para o sul até a 
barra do rio Papagaio e para o norte 
até quase o Salto Augusto, buscando 
pontas e canas de flecha, penas de 
pássaros para enfeites, castanha, 
colhendo mel, frutos silvestres, 
tubérculos, ervas medicinais, 
coletando ovos de tracajá, caçando, 
pescando e explorando o território. 
Ficavam nas aldeias só os velhos 
e os doentes.  Hoje isso já não é 
a regra geral, mas muita gente 
ainda aproveita o tempo da seca 
para buscar ponta de flecha, visitar 
outras aldeias e andar pela mata 
aproveitando seus recursos
 
Na volta dessas expedições anuais, 
se fazia a queimada, a coivara e, com 
as primeiras chuvas, se plantava. 
Nessa época, também começava  
a festa da chuva.

Festas tradicionais.
Fotos: Rinaldo Arruda.
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Temos, no nosso território, os recursos 
naturais dos quais vivemos: terra para 
cultivo, locais para caçar e pescar, 
locais para nossas moradias e os 
cemitérios, nossos locais sagrados. 
Porém, após o contato com os 
não indígenas, houve mudanças e 
passamos a depender também de 
recursos vindos de fora.
 
Hoje, dependemos também das 
aposentadorias, de benefícios 
sociais, de empregos formais, 
principalmente na educação e 
saúde; da produção e venda do 
artesanato e da castanha; da venda 
de peixe e de produtos da roça para 
o comércio regional e também nas 
nossas aldeias, como forma de obter 
a renda necessária para nossa vida. 
Temos, ainda, outras necessidades 
para as quais necessitamos renda 
monetária, como para adquirir 
vestimentas, ferramentas de trabalho, 

medicamentos para doenças que 
não existiam antigamente.

Com o contato e a chegada das 
escolas e da tecnologia, fomos 
adaptando nossas vidas. As crianças 
vão para a escola e participamos 
de reuniões nas cidades. Apesar 
destas mudanças, mantemos muitas 
atividades tradicionais: realização de 
festas, caçadas, pescarias e reuniões 
de planejamento de nossas roças e 
de nossa organização interna.
 
Nas últimas décadas, o avanço 
do desmatamento, das grandes 
lavouras, o uso abusivo de 
agrotóxicos no entorno de nossas 
terras e o crescimento da pesca 
comercial nos rios têm prejudicado a 
reprodução dos animais e da floresta. 
Tudo isso, vem afetando tanto a caça 
quanto a pesca, aumentando nossa 
dependência do mercado.

“Hoje o pessoal entra mais pra pescar, às vezes caça também. 
Hoje a gente vê que é difícil pegar peixe bom, pega é mais lá 

pra baixo. Os meninos sabem os pontos onde pega matrinxã, 
o problema é que pescador vem às vezes e tira 100 a 200 kg 

de matrinxã. Nós não pegamos tudo isso. De primeiro, a gente 
via muito mutum, jacu, hoje é raro ver. As vezes os pescadores 

também matam pássaro, caça” 
(Francisco, aldeia Pé de Mutum, T.I. Japuíra)

Apresentamos a seguir parte do conhecimento tradicional Rikbaktsa sobre os 
recursos naturais: os calendários anuais das principais atividades econômicas 
(caça, pesca, coleta/extrativismo e agricultura), seguidos de tabelas do uso dos 
recursos naturais em cada grupo de atividade econômica descrita.
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caça

Na nossa cultura e em nossas 
histórias, nós Rikbaktsa somos 
muito mais caçadores e coletores 
do que agricultores. Por outro lado, 
as roças e as festas tradicionais 
são fundamentais na nossa vida 
social e na nossa cultura.
 
A caça é atividade masculina e 
acontece o ano inteiro. Mas cada 
época se caça uma espécie de 
animal. Os animais são caçados 
quando as frutas que eles comem 
estão maduras e eles ficam mais 
gordos. Eles não são caçados na 
época de sua reprodução. Se caçar 

muito os bichos acabam. Então, 
tem que prestar atenção, só pode 
matar o que vai aproveitar e no 
tempo certo.
 
Algumas vezes pegamos filhotes 
de animais da floresta e criamos 
nas aldeias como animal de 
estimação. É assim com o caititu, 
anta, quati, macaco, arara, 
jacamim, mutum, ararinha, 
papagaio, periquito, jacutinga 
e jacu. Também, muitos criam 
galinhas para ovos e carne, além 
de cachorros para ajudar na caça.

Arco e flecha usados para caça.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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A caça, para nós, é alimento dos mais 
importantes, muitas vezes não há 
carne de caça nas casas, mas nunca 
se passa muitos dias sem ela. Nós 
comemos quase todos os animais. 
Comemos os macacos paraguaçu, 
prego, moro, cuxiú, coatá e bugio. 
Também caçamos e comemos as 
seguintes espécies de tatu: 15kg, 
bolinha, canastrinha e galinha. No 
caso do gavião real, quando se 
captura um, é realizada uma festa 
na comunidade. Também realizamos 
um ritual para a furação das penas 
utilizadas em cocares e flechas.
 
Existem, entre nós, algumas 
restrições quanto ao uso dos 
animais na alimentação, conforme 
mostramos no quadro abaixo. A 
seguir, apresentamos o calendário 
de caça Rikbaktsa.

Angélica preparando o jantar.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.

Mutum-carijó.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Animais Restr ições

Jacaré
As gestantes não podem tocar ou comer. Pai, com filho pequeno, apenas 
em ocasiões especiais come o rabo

Peixe-agulha Pode comer pouco, pois dá dor na coluna

Bicho-preguiça
Não se come macaco “moadatsa”, porque noutra época, quando teve uma 
festa, um homem fez sexo com ele. Na mitologia, o bicho-preguiça é avó 
dos Rikbaktsa

Cágado Não se come a carne, somente os ovos

Jaú-pedra (pesa 
de 4 a 5 kg)

Pode causar doenças em crianças e gestantes e até levar a óbito

Capivara Não se come por causa do cheiro e sabor ruim da carne

Cigana, urubu, 
japuíra grande e 
pequena

Pode causar ferida e furúnculos

Tabela 6 - Informações sobre animais e restrições de uso.

Animais Restr ições

Ovos de piau, 
pacu, pintado, 
curimba, jaú e 
matrinxã

Podem causar alergia

Ovos de jabuti
Pode causar furúnculos; só de tocar nos ovos dá coceira, só os mais velhos 
podem comer

Tatu-canastra
Não se come porque é um espírito; é um bicho que cava e traz aviso de 
coisa ruim

Tatu-testa-de-
ferro

Não se come porque é fedido, é animal que come defunto

Veado Não se come porque antigamente era gente

Gavião-real
Mulheres gestantes não podem consumir e sequer tocar no gavião, pode 
ocasionar aborto



FEVEREIRO
Porcão, Jabuti, Papagaio,  
Macaco, Japuíra, Pássaro Boi, 
Garça, Gavião Caipira, Gavião 
Real, Veado 

MARÇO
Porcão, Macaco, Japuíra, Pássaro 
Boi, Garça, Gavião Caipira, 
Gavião Real, Veado

JULHO
Arara, Mutum, Jacú, Jacamim, 
Macuco, Anta, Quati, Paca, 
Japuíra, Pássaro Boi, Garça, 
Gavião Caipira, Gavião Real, 
Veado

Porcão, Jabuti, Tatu, Papagaio, 
Macaco, Japuíra, Pássaro Boi, 
Garça, Gavião Caipira, Gavião 
Real, Veado

JANEIRO
ABRIL
Japuíra, Pássaro Boi, Garça, 
Gavião Caipira, Gavião Real, 
Veado

MAIO
Tatu 15 kg,  Japuíra, Pássaro Boi, 
Garça, Gavião Caipira, Gavião 
Real, Veado 

JUNHO
ANTA, TATU, JAPUÍRA, PÁSSARO 
BOI, GARÇA, GAVIÃO CAIPIRA, 
GAVIÃO REAL, VEADO

AGOSTO
Arara, Mutum, Jacú, Jacutinga, 
Macuco, Anta, Quati, Paca, 
Japuíra, Pássaro Boi, Garça, 
Gavião Caipira, Gavião Real, 
Veado 

SETEMBRO
Macuco, Mutum, Paca, Japuíra, 
Pássaro Boi, Garça, Gavião 
Caipira, Gavião Real, Veado

OUTUBRO
Anu d’água, Japuíra, Pássaro Boi, 
Garça, Gavião Caipira, Gavião 
Real, Veado

DEZEMBRO
Porcão, Macaco, Papagaio, 
Japuíra, Pássaro Boi, Garça, 
Gavião Caipira, Gavião Real, 
Veado

NOVEMBRO
Japuíra, Pássaro Boi, Garça, 
Gavião Caipira, Gavião Real, 
Veado 
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PESCA

Nós comemos todos os tipos de 
peixes. Gostamos muito das ovas de 
tucunaré, depositadas em galhos 
debaixo da água. Aproveitamos 
também tracajás, seus ovos e os de 
cágado, que são encontrados em 
grande quantidade nas praias que se 
formam no tempo da seca.
 
A pesca é praticada o ano todo. Na 
época da chuva, ela é mais difícil e 
menos frequente, sendo mais realizada 
e com melhores resultados na seca.
 
Usamos iscas variadas, dependendo 
da época do ano e do tipo de peixe 

que queremos. Uma isca boa é 
o gafanhoto tucura, que infesta 
a região no mês de dezembro. 
Também usamos minhocas e frutas 
silvestres que atrai matrinxã, pacu 
e outros peixes. Usamos ainda, 
fígado e pulmão de macaco, peixes 
pequenos abatidos com facão ou 
flecha em águas rasas; pequenos 
sapos amarelos encontrados nos 
ramos de árvores de brejos e pedaços 
de peixes. Com menos frequência, 
também pescamos com timbó – 
orelha de macaco (plantas batsitsa) 
e cipó timbó (sazy) –, nos córregos do 
interior da área.

Iscas mais comuns no 
tempo da SECA:

Cigarra, minhoca, morcegueiro 
(warere), roncador de casca mole e de 
casca dura, buritirana, tuvira, jejum, 
cascudinho, mala (towentsa/sorveira) 
e pitomba.

Iscas mais comuns no 
tempo da CHUVA:

Fruta amarga (tsikbamora), caju, 
goiabinha, cajuzinho, minhoca, isca 
de peixe, jabuticaba do rio, e jenipapo 
(zeroho).

A pesca, em geral, é uma atividade 
masculina, mas, as mulheres e 
crianças também a praticam 
nos portos das aldeias e quando 
saem com seus maridos, utilizando 
anzol pequeno e pegando os 
peixes menores. Os peixes grandes 
são pegos com anzol, mas não 
dispensamos a ajuda da flecha para 
arpoar o peixe antes de puxá-lo  
fora da água.
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Usamos também a flecha para 
pescar, principalmente nas matas 
alagadas no tempo da cheia.  

 » Flecha de três pontas para peixes 
pequenos;

 » Flecha de ponta de seriva 
denteada para peixes maiores.

 
Pescamos também com máscaras 
de mergulho, usando a técnica 
do mascareamento, eficiente 
nas águas claras do rio Juruena, 
principalmente na seca.
 
A pesca é parte fundamental 
na nossa alimentação. Hoje, 
porém, encontra-se cada vez mais 
ameaçada pela diminuição do 
estoque de peixes nos rios Juruena, 
Sangue e Arinos.

Tem peixes que pescamos durante 
o ano inteiro como o jurupensem, 
trairão, trairinha, mandí, lambari, 
surubim, tuvira. Mas outros peixes 
pescamos somente em algumas 
épocas do ano. Alguns peixes são 
usados tanto na alimentação, quanto 
para isca, como a tuvira, lambari, 
jejum e o cascudinho. Também é bom 
para pegar peixe o coró de buriti, 
caranguejo e minhoca.
 
Apresentamos a seguir o calendário 
da pesca Rikbaktsa.

Paulão tendo pescado um matrinchã.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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FEVEREIRO
Jurupensem, Trairão, Trairinha, 
Mandí, Lambari, Surubim, Tuvira

MARÇO
Jurupensem, Trairão, Trairinha, 
Mandí, Lambari, Surubim, Tuvira, 
Jaú

ABRIL
Jurupensem, Trairão, Trairinha, 
Mandí, Lambari, Surubim, Tuvira

OUTUBRO
Tucunaré, Lambari, Palmito, 
Tuvira, Caranguejo, Camarão, 
Jurupensem, Trairão, Trairinha, 
Mandí, Lambari, Surubim, Tuvira
- Pesca tradicional com timbó

NOVEMBRO
Palmito, Cachara, Jurupensem, 
Trairão, Trairinha, Mandí, Lambari, 
Surubim, Tuvira

Palmito, Jurupensem, Trairão, 
Trairinha, Mandí, Lambari, 
Surubim, Tuvira  
- Desova dos peixes, pesca 
tradicional com flecha

JANEIRO

DEZEMBRO
Palmito, Jurupensem, Trairão, 
Trairinha, Mandí, Lambari, 
Surubim, Tuvira

MAIO
Matrinxã, Piau, Bananinha, 
Tucunaré, Trairão, Pacú, 
Jurupensem, Trairinha, Mandí, 
Lambari, Surubim, Tuvira

JUNHO
Jurupensem, Trairão, Trairinha, 
Mandí, Lambari, Surubim,  
Tuvira, Cascudo da Pedra, 
Matrinxã, Palmito, Pacu Prata, 
Pacu Borracha, Pacu Manteiga, 
Piau, Curvina, Cachorra, Jaú,  
Cará do Brejo, Jejuno

JULHO
Cascudo da Pedra, Jundiá, Cará 
do Brejo, Palmito, Matrinxã, 
Jundiá, Trairão, Piau, Pacu 
Borracha, Tambaqui, Pacu 
Manteiga, Pacu Prata, Curvina, 
Tucunaré, Cachorra, Surubim,  
Jaú, Jurupensem, Trairinha, 
Mandí, Lambari, Tuvira 
- Desova de tracajá, desova de 
cágado, pesca tradicional com 
barragem no córrego

AGOSTO
Palmito, Matrinxã, Tracajá, Jundiá, 
Pacu, Piau, Trairão, Tucunaré, 
Bagre, Lambari, Surubim, Jaú, 
Cachorra, Jurupensem, Trairinha, 
Mandí, Tuvira
- Desova de tracajá, desova de 
cágado, pesca tradicional com 
barragem no córrego, pesca 
tradicional com timbó

SETEMBRO
Trairão, Pacu, Camarão, 
Piaú, Carangueijo, Tucunaré, 
Curimbatá, Tracajá, Lambari, 
Bagre, Jurupensem, Trairinha, 
Mandí, Surubim, Tuvira
- Desova de jacaré, pesca 
tradicional com timbó
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Coleta e extrativismo
Nossas matas são ricas e variadas 
contendo muitas espécies de frutas 
e plantas que usamos para comer, 
para medicina, para construção de 
casas, para artesanatos, para quase 
tudo o que precisamos na vida.
 
Em geral, todo nosso território tem 
matas e recursos semelhantes, mas 
há algumas diferenças entre as 
áreas. Nossas três terras indígenas 
têm boa cobertura vegetal e muitos 
recursos. A Japuíra tem ainda mais 
fartura do que a Erikpatsa, por ser 

menos ocupada e mais extensa. 
Mas, é só nas praias do rio Arinos, 
na terra Japuíra, que encontramos 
o caramujinho (waibubutsa) e o 
caramujo grande (tutãra), usados 
para fazer o colar de casamento. Já 
o Escondido é a terra mais rica de 
todas pela extensão e qualidade 
de seu território. Lá, a mata é 
completa, tem tudo o que usamos 
e o que muitas vezes não tem nas 
outras áreas, como o mutum-carijó 
e a taquara jurupará, várias ervas 
medicinais e outros recursos.

Mulheres coletando sementes 
para fazer artesanato.
Fotos: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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A nossa cultura é de um povo das 
matas e dos rios. Somos grandes 
conhecedores dos animais, das 
plantas e desenvolvemos um 
profundo conhecimento sobre as 
qualidades e os usos delas para 
a saúde humana. Desde nossos 
ancestrais, o povo Rikbaktsa utiliza 
muitas plantas e ervas da floresta 
para zelar por uma boa condição 
de saúde. Muitas delas são usadas 
no dia-a-dia para as doenças mais 
comuns, outras são mais raras e só 
usadas por especialistas.

 Apresentamos a seguir o calendário 
da coleta de plantas, frutos e 
sementes usados no artesanato, na 
alimentação e para tratar diversos 
tipos de doenças.
 
O nome das plantas será 
apresentado na nossa língua 
materna e algumas na língua 
portuguesa. Essas plantas são 
coletadas nas matas e/ou em 
nossos quintais.

177Luíza (Aldeia Divisa Marcolino, TI Japuíra). 
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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FEVEREIRO
Dadaitsa, Utu, Bacuri, Caju 
do mato, Pequi, Abnók, Atsik, 
Myrikpinuha, Erogóktsa, Peky, 
Maracujá do mato, Siriva 
(Pupunha do mato), Cupuaçu do 
mato, Cajazinho do mato

MARÇO
Ingá do mato, 
Cupuaçu do mato

JULHO
Uva do mato, Inajá, Tamarino 
do mato, Tucum, Piúva, Coró da 
Castanheira, Ximbua (bom para 
caça), Açai, Buriti, Hoktopepe (bom 
para caça), Patuá, Florada do 
roncador (bom para caça), Jatobinha, 
Tomentsa, Bamokpê, Hotozizi (saco 
de cachorro), Imbaúba, Acuri, 
Jambo do mato (bom pra caça)

Dadaitsa, Utu, Bacuri, Caju 
do mato, Peky, Cajazinho do 
mato, Maracujá do mato, Siriva 
(Pupunha do mato), Cupuaçu 
do mato, Pariri, Atik, Ingá, 
Myrikpinuha

JANEIRO
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ABRIL
Florada do cachimbeiro  
(bom para caça)

MAIO
Imbirici (Murici), Siputá 
amarelo, Açai

JUNHO
Coró da Castanheira, Imbaúba, 
Bamyhiri, Inajá, Açai, Imbirici, 
Piúva, marino do mato, Jambo do 
mato, Hoktopepe (bom para caça)

SETEMBRO
Uva do mato, Açai, Buriti, Patuá, 
Tomentsa, Bananinha do Mato 
(Jaracatia), Jatobá, Siputá  
Alaranjado, Imbaúba, Babaçu, 
Bamyhiri, Tsamyikawy

OUTUBRO
Tsamyikawy, Bamy, Açaí, Patuá, 
Bacaba, Aboho, Bananinha do 
Mato (Jaracatia), Pariri, Cacau do 
mato, Bamyhiri

DEZEMBRO
Chokohek, Tomarik, Peky, Pariri, 
Jatobinha, Cacau do mato

NOVEMBRO
Chokohek, Tomarik, Castanha, 
Cacau do mato, Hokto amarelo, 
Patuá, Hokto Preto, Utu, Peky, 
Pariri, Dadaitsa, Cacau do mato, 
Myrikpinuha, Atik

AGOSTO
Uva do mato, Açai, Buriti, Ximbua 
(bom para caça), Patua, Bamyhiri, 
Roncador, Babaçu, Tomentsa, 
Hoktopepe (bom para caça), 
Florada do Pequi, Jambo do mato 
(bom pra caça), Bananinha do 
Mato (Jaracatia), Hoktozizi, atobá, 
Jatobinha, Bamokpê, 
Imbaúba
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Nome na l íngua Parte usada Para que serve Modo de uso

Remédio de jacaré (apohek 
ukyry). Folha. Desnutrição infantil. Tomar banho quente 

com as folhas.

Atazaritsa. Folha. Tosse (pulmão). Mastigar a folha.

Babaiuky. Planta toda. Coceira brava. Passar o leite no lugar 
afetado.

Bãrarak. Raiz. Solta o intestino. Raspar a raiz para fazer 
chá.

Bazareza. Casca. Cura medo e loucura. Tomar banho com a 
casca.

Taboquinha (bekrezatsa). Folha. Dor na bacia. Chá para beber e passar 
a folha no lugar.

Boeha. Raiz e pé do caule. Memória fraca (miolo 
mole).

Raspar e esfregar na 
cabeça.

Charatcha. Raiz. Para derrame (quando 
entorta a boca). Não informado.

Edikbara poro. Folha e galho. Cortar a hemorragia da 
infecção no útero. Beber chá.

Eotioãktã. Casca. Cura da malária. Chá da casca e banhar.

Habok habok. Folha. Preguiça e cansaço. Ferver as folhas e tomar 
banho.

Hoktsin. Casca. Tosse. Raspar a casca e 
esfregar no peito.

Imãtsá. Folha. Falta de apetite. Passar a folha na boca.

Moreira branca (ini). Leite. Dor de dente. Passar o leite na boca.

Tabela 7 - Principais plantas usadas na medicina tradicional do povo Rikbaktsa. Nome na l íngua Parte usada Para que serve Modo de uso

Ini tsapudodõ. Casca. Secar ferida. Raspar a casca e passar 
na ferida.

Cipó de Fogo (isapikita). Folha nova. Problema de bexiga. Esmagar a folha e beber 
com água.

Jhata wokota. Caule. Diarreia. Raspar o caule e fazer 
chá.

Hohohotsa ukyzy. Folha. Tosse. Tomar o chá.

Jsaunikia. Folha. Falta de apetite. Esfregar as folhas nas 
mãos e na boca.

Cana do brejo (kãik kaik). Folha e galho. Pedra de rim. Beber chá das folhas e 
galhos.

Cana brava (kãik kaek). Folha e Caule. Dor de parto. Beber chá das folhas e 
caule.

Kyshahok. Folha. Insônia e sonambulismo. Fazer banho quente 
com as folhas.

Mabôrok. Leite. Rachadura no pé. Passar o leite na 
rachadura.

Mãdu. Raiz. Fraqueza. Tomar chá das raízes.

Madua. Raiz. Engordar quando está 
com malária.

Raspar a raiz e fazer 
chá.

Amescla (mapetsa): árvore. Casca. Diarreia. Raspar a casca, esfregar 
na barriga. Beber o chá.

Merikau. Casca. Reumatismo. Raspar a casca e 
esfregar no local.
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Copaíba (muhuiwy). Óleo. Bronquite e cicatrizante.
Tomar um pouco diluída 

em água. Passar no 
local para cicatrizar.

Mushupozohui. Folha. Vômito com sangue. Beber o chá. 

Vassourinha (mydedewy). Folha. Dor de cabeça. Beber o chá. Usar para 
lavar o rosto.

Myhakyiwyza. Folha. Quando a pessoa está 
ficando louca.

Mornar as folhas, tomar 
um pouco e lavar as 

mãos e rosto.

Mypydadatsa. Leite. Rachadura de pé.
Dar um pique na casca, 
coletar o leite e passar 

na rachadura.

Mypysik. Casca. Frieira (rói-rói). Raspar a casca e 
esfregar no local.

Caxeta (mysakaewy). Caule e Raiz. Micose. Raspar o caule e a raiz e 
passar no lugar afetado.

Mywoik. Folha. Cura furúnculo. Fazer o chá e lavar a 
pele com a folha.

Unha-de-gato (myzik pinuhã). Leite. Picada de aranha. Coletar e passar no 
local.

Jambo. Folha. Falta de apetite quando 
está com malária. Esfregar no estômago.

Okoro ukyru. Folha. Facilitar o parto. Beber o chá.

Okto. Raiz. Infecção no rim. Fazer chá com a raiz.

Ozopyhyk. Folha. Facilitar o parto. Beber o chá.

Paitsapu paha. Caule. Doideira. Raspar o caule e passar 
no corpo.

Nome na l íngua Parte usada Para que serve Modo de uso

Paraputsa. Raiz. Doenças da pele, 
gonorreia, ulcera.

Beber o chá (ferver 
bastante).

Patazai tsakirã. Caule. Trata caxumba. Raspar o caule e passar 
no local inchado.

Pepezotsa. Casca. Mordida de cobra que 
anda em árvore.

Raspar a casca e passar 
na mordida.

Pata-de-vaca (pikdauk). Galha da folha. Desliga a mulher (seca o 
útero).

Tomar o chá uma vez 
após parto, e passar 

três anos sem relações 
sexuais.

Pata-de-anta (pikupy). Broto da folha. Para não tropeçar. Cura 
torção do joelho. Passar nas pernas.

Pata-de-anta (pikupy). Envira. Contra dor. No parto, passar na 
barriga da mulher.

Bacurí (pozoky). Casca. Sapinho (feridas na 
boca).

Passar o leite da casca 
na ferida.

Ramãuarik. Raspa da raiz. Dor na bexiga. Beber o chá.

Ramede estseurik. Folha. Dor-de-cabeça. Esmagar a folha em um 
recipiente e lavar o rosto.

Rapatatiri.  Proteger o cultivo do 
milho.

Usar o extrato para 
combater o corozinho 

que ataca a plantação 
de milho.

Simapo hata. Casca. Dor de ouvido. Beber o chá e lavar o 
ouvido.

Soko worik. Batata da raiz. Soluço. Raspar a batata e 
esfregar no estômago.
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Sukpiak. Raiz e casca. Reumatismo. Raspar a raiz ou casca e 
esfregar no local.

Tadapowpowkara.  Planta de poder.
Tira a habilidade do 
caçador, se encostar 

nela durante a caçada.

Tãukuky. Folha. Sonífero para crianças. Passar na sobrancelha 
das crianças.

Cipó (tokahi tsak). Folha. Tontura tipo bêbado, 
vendo vaga-lume.

Mornar as folhas e lavar 
o rosto.

Tsoktsai. Raiz. Câimbra. Raspar a casca e 
esfregar no local.

Ipê Amarelo (tsuhuk). Casca. Febre amarela. Beber o chá.

Tutã. Folha.
Dor nos olhos, 

gonorreia, infecção 
no útero e controle da 

menstruação.

Fazer chá com 20 folhas 
e tomar um copo.

Uhokã. Envira. Ajuda a criança a 
começar a andar.

Retirar a envira e 
amarrar na perna da 

criança para deixar ela 
mais leve.

Uihyk. Folha e galho. Tirar preguiça. Fazer banho com as 
folhas e galhos.

Umuza. Folha. Fraqueza, palidez e 
preguiça. Fazer banho morno.

Utupykza. Casca. Diarreia com 
hemorragia.

Raspar a casca e tomar 
com água quente ou 

fria.

Wabusha. Casca. Reumatismo e dor nas 
pernas.

Raspar a casca e 
esfregar no local.

Nome na l íngua Parte usada Para que serve Modo de uso

Wabusha. Casca. Leishmaniose. Retirar o sumo da casca 
e pingar na ferida.

Waitsa. Folha.
Quando a pessoa está 

com medo, sem ar e 
dura.

Chá para beber e levar o 
rosto.

Witsik. Folha. Engordar. Banho quente com as 
folhas.

Witsik tsikdaba. Raiz. Cólica. Raspar a raiz e esfregar 
na barriga.

Escorrega macaco (wuipipik). Casca. Gripe.
Raspar a casca, tomar 

banho ou passar no 
corpo.

Wuizaho kutatsá. Casca.
Combate veneno de 
cobra verde (cobra 

papagaio).
Raspar e passar o leite 

no local

Wyshiha. Folha. Vômito. Fazer chá com duas 
folhas e beber.

Amescla (zadaitsa): fruto. Fruto. Diarreia.
Raspar a casca para 
esfregar na barriga e 

fazer o chá.

Zayta biniwy (fruto). Casca. Dor de estômago. Chá da raspa da casca.

Zipipi ukyry. Folha. Pessoa com medo e sem 
ar.

Fazer chá para beber e 
lavar o rosto.

Zomomoik sazo. Folha.
Ajuda a engravidar 
e escolher o sexo da 

criança.

Chá com as folhas de 
cima é para nascer 
menino. Com as de 
baixo é para nascer 

menina.
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Renda monetária e a importância da castanha-do-Brasil

A castanha-do-Brasil (pitsi) sempre 
foi um alimento preferido pelo nosso 
povo. Ela é usada para fazer mingau, 
leite, óleo e também costuma ser 
misturada no beiju. Comemos seu 
fruto e com ela alimentamos nossas 
araras de criação. Nos últimos anos, 

ela tem sido a nossa maior fonte de 
geração de renda A comercialização 
nos permite adquirir o que não 
podemos produzir em nossas 
áreas. Temos muitos planos para 
desenvolver e potencializar sua  
coleta e comercialização.

“A intenção é vender a castanha beneficiada. 
Inclusive, temos um recurso para construção de um 
barracão aqui em Juína, para estoque de castanha. 
Temos um pensamento de montar uma indústria 
para quebrarmos e melhorarmos ainda mais nossa 
produção, obtendo um preço ainda melhor” 
(Edson Utumy, presidente da Associação Indígena Rikbaktsa Tsirik)

“A castanha é muito 
importante para nosso 

povo. Faz parte de 
nossa tradição ter ela 

como alimento. E agora 
esse é um alimento 

que também nos dá 
assistência, com a 

comercialização”
(Roseno Rikbaktsa, aldeia 
Babaçuzal, T.I. Escondido)

Castanheira.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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A Associação Indígena Rikbaktsa 
Tsirik e a Associação Indígena 
Abanatsa, que organizam e 
comercializam a produção de 
castanha pelo projeto Pacto das 
Águas, tiveram uma produção, em 
2019, de 120 toneladas de castanha, 
beneficiando 450 pessoas das terras 
Japuíra e Escondido.

Em janeiro de 2019, a nossa castanha 
obteve o Selo Nacional da Agricultura 
Familiar Indígena, destinado à 
identificação dos produtos da 
produção do indígena na agricultura 
familiar, emitido pela Secretaria 
Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário. Na safra 
de 2019, nossa produção obteve preço 
médio de R$ 5,50/kg.

 Na terra Erikpatsa, cada 
produtor vinha comercializando 
individualmente sua produção. 
Porém, a partir do final de 2019, a 
comercialização passou a ocorrer 
através da Associação do Povo 
Indígena Rikbaktsa Asirik, que 
escolhe o melhor comprador e 
negocia a venda. A produção de 
castanha nessa terra indígena, a 
mais populosa, beneficia mais de mil 
habitantes e atingiu nos últimos anos 
uma média anual de cerca de  
160 toneladas.

Quebra do ouriço da castanha e armazenamento com casca.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Roças
“Houve uma época em que os Rikbaktsa não 
tinham roça. A gente comia cogumelo, fezes 
de paca, frutos do mato e carne. Um dia, 
um caçador observou na mata as formigas 
carregadoras levando grãos de milho. Pegou 
um, experimentou e gostou. Seguiu as formigas 
e descobriu a roça de um outro índio. Lá havia 
milho, mandioca, banana, amendoim etc. 
Ganhou dele quatro beijus de milho, que levou 
para sua família. Fez sua própria roça e voltava 
para casa sempre trazendo comida, sem contar 
para os outros. Mas os outros foram notando 
e, por fim, saquearam a roça. Desde então os 
Rikbaktsa aprenderam e vem fazendo roças”
(História Rikbaktsa sintetizada por Rinaldo Arruda)

Conservação do milho fofo tradicional. 
Foto: Harald Schultz, 1962.
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Tradicionalmente, plantamos 
milho-fofo (wanatsitsa) de dois 
tipos, o amarelo e o preto, que 
estão ficando difícil de encontrar. 
Há também o milho-fofo vermelho 
(parahare spu), considerado 
raríssimo, o milho-fofo branco, 
o milho-fofo amarelo e o preto 
misturado, que já não existem mais 
no território. Cultivamos também 
o milho-pipoca e o milho-duro 
ou híbrido, usados no preparo da 
pamonha ou para comer assado ou 
cozido quando verde. Quando seco, 
é triturado para alimentação dos 
animais de criação, como galinhas, 
patos e para ceva de peixes.

Milho fofo.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Plantamos também diversos tipos 
de batata-doce (zodo) e de cará 
(iktata). Cultivamos mandioca 
mansa (mokotsa), inhame 
(hokpe), arroz, feijão e feijão fava, 
considerado raro hoje em dia; além 
do algodão (mazori), que é usado 
no artesanato. Para a pintura, 
cultivamos o urucum e o jenipapo. 
Mantemos diversas variedades de 
bananas (tomado), cana-de-acúcar 
(urukza), amendoim (pitsipyryk) e 
abóboras. Os antigos plantavam 
tabaco (wotsik) para fins medicinais, 
que agora pode ser encontrado 
somente em alguns quintais. 
Plantamos além disso abacaxi, 
limão, laranja, mexerica, manga 
e outras frutas, embora de forma 
mais irregular.

Plantas cultivadas na aldeia: cará roxo comprido, inhame, fava rajada. Aldeia Nova, T.I. Erikpatsa.
Fotos: Márcia R.A. Maciel/OPAN.
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“O cará e a batata são antes da chuva. Na primeira chuva 
planta o milho fofo, amendoim, milho duro, mandioca. 
Depois que chove bastante, aí planta o arroz tipo caititu” 
(Eriberto, aldeia Pé de Mutum, T.I. Japuíra)

As roças são importantes para 
nós, é da terra que tiramos 
também o nosso sustento. 
Quando fazemos as festas 
tradicionais, precisamos ter 
muito alimento produzido nos 
roçados, principalmente batata-
doce, milho-fofo, cará, mandioca 
e outros alimentos usados para 
fazer mingau, beijus e chichas. 
Essas festas tradicionais são 
momentos que fortalecem os 
laços de amizade, parentesco e 
identidade cultural do nosso povo.

O trabalho realizado na roça é 
feito principalmente pelos homens, 
havendo a contribuição das 
mulheres. A roça pode ser familiar ou 
comunitária e todos os moradores 
da aldeia ajudam, especialmente 
nos momentos das atividades 
mais pesadas, como a derrubada 
grande. Mesmo se não houver a roça 
comunitária, há sempre cooperação 
entre os moradores da aldeia 
nas roças familiares, e, se alguém 
precisar de algum alimento da roça, 
poderá colhê-lo.
 
Para mantermos nossas roças, 
fazemos troca de sementes entre 
nós, e, às vezes, com outros povos 
indígenas que temos amizade, mas 
isso precisa ser fortalecido, pois 
algumas plantas da roça estão 
ficando difíceis de serem encontradas. 

Nosso calendário agrícola é regido 
pelos ciclos da natureza e, nos últimos 
tempos, fatores de desequilíbrio 
ambiental estão modificando nosso 
jeito de produção de alimentos. O 
desinteresse de alguns jovens que 
não querem mais se ocupar desse 
tipo de trabalho também vem 
dificultando.

Festa tradicional na aldeia Laranjal, T.I. Erikpatsa, 2018.
Foto: Lívia Alcântara/OPAN.
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“Agora tem a cigarrinha que mata capim, ela mija 
na palha e acaba com tudo. Acho que surgiu essa 
cigarrinha de uns sete anos atrás, acho que foi em 
2014 ou 2015, não faz muito tempo. Nós perdemos 

muita semente por causa disso, ela ataca milho-duro, 
milho-fofo e arroz. Eu fico imaginando que veio do 
cerrado, eu lembro quando não tinha essa lavoura 
perto do barraco (moradia sazonal). Ali era pasto, 

aí veio essa praga, esse tatuzinho. Aí quando você 
sai lá pelo lado onde começa o negócio de soja, vê 

muito esses tatuzinhos. Eles estão vindo para cá. Nós 
não comemos esse bicho, os anciões falam que não 

existiam aqui. Esse que nós conhecemos, ele tem uma 
casca, uma separação. Agora esse lá, ele é direto, não 
tem separação de casca e a cabeça dele é achatada” 

(Cacique Marcos, aldeia Nova, T.I. Erikpatsa)

Crianças mostrando cará da roça. Aldeia Pedra Bonita, T. I. Erikpatsa.
Foto: Márcia R.A. Maciel/OPAN.
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Nós, povo Rikbaktsa, temos o 
tempo certo para plantar e colher 
os alimentos, conforme o calendário 
da nossa agricultura tradicional. 
Sabemos a época certa de fazer a 
derrubada, qual o melhor período 
para fazer a queimada, qual o local 
onde a terra é boa para plantar, em 
qual época da lua é melhor para 
plantar um ou outro tipo de plantas e 
temos muito conhecimento sobre as 
plantações tradicionais.
 
A derrubada ocorre no mês de maio 
a junho, quando se firma a estação 
seca. Primeiro fazemos uma limpeza, 
cortando cipós, árvores menores e 
arbustos. A derrubada grande é feita 
de julho até a metade de agosto. 
Depois, de agosto a setembro, 
começa o tempo da queimada e se 
faz a coivara. Depois da primeira 
chuva, no começo de outubro, já se 
inicia o plantio de algumas plantas. 
Apresentamos abaixo, de forma 
resumida, o calendário da nossa 
atividade agrícola tradicional.

Roça Rikbaktsa.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Fazemos roças “de toco” de forma 
arredondada, com a extensão de 
meio a um hectare cada e com 
várias espécies consorciadas. 
Sabemos que na floresta a 
fertilidade do solo depende da 
decomposição vegetal. Quando 
a mata é derrubada, a fertilidade 
diminui e só volta quando a floresta 
cresce de novo. Por esse motivo, 
a cada dois ou três anos abrimos 
novas roças, deixando a velha para 
a floresta crescer novamente.

Área recomposta, local de roça antiga.
Foto: Márcia R.A. Maciel/OPAN.

Área preparada para roça nova.
Foto: Rinaldo Arruda/OPAN.
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“... Então deixa a mata crescer e as folhas vão 
apodrecendo, aí deixa aqui e vai para lá, na outra roça 
antiga, volta aqui, lá por uns cinco anos, ou mais, o 
mato já cresceu, aí faz roça de novo” 
(Cacique Ademil, aldeia Beira Rio, T.I. Erikpatsa)

205

“Faz mingau de castanha com carne de macaco, 
também faz biju de mandioca, chicha de batata doce 

e milho. Faz chicha com mel, mas de uns anos para cá, 
tá usando açúcar, tá difícil achar o mel” 
(Genildes Zazaikba, aldeia Primavera, T.I. Erikpatsa)

Angélica fazendo farinha.
Foto: Rinaldo Arruda/OPAN.
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Geralmente, procuramos fazer as 
roças em áreas de capoeira ou 
capoeirão, locais que já foram 
utilizados antes para roça, evitando 
derrubar a mata alta. Às vezes, além 
dos roçados perto das aldeias, temos 
outros mais distantes. Junto com 
as roças velhas, estes roçados mais 
distantes ficam como reservas de 
alimento, continuam produzindo por 
muitos anos. De lá também retiramos 
as mudas quando precisamos.
 
As sementes nós guardamos de um 
ano para o outro para não perder, 
às vezes, colocamos em um jirau 
em cima do fogão a lenha, dentro 
de cabaças e em garrafas “pet”. 
Também podemos guardar na 

própria roça, como as sementes do 
milho fofo que ficam penduradas  
no alto em varais.
 
Na Terra Indígena Erikpatsa, no 
tempo em que se extraia seringa, 
era muito comum o pessoal ter um 
barraco, usado como aldeia de 
temporada no interior da mata ou 
na beira do rio do Sangue. Ali nós 
passávamos temporadas de caça, 
pesca e também fazíamos roças 
para apoiar as estadias mais longas.
 
Nos últimos anos, fazemos também 
roças comunitárias em tamanhos 
maiores, muitas vezes, com o  
uso do trator.  

Armazenando sementes.
Fotos: Márcia R.A. Maciel/OPAN.
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Em algumas aldeias, a área boa para cultivar está cada vez mais longe, 
temos que procurar áreas mais distantes onde a terra é melhor. Precisamos 
também discutir esses desafios, de como manter nossa agrobiodiversidade, 
que vem diminuindo ao longo dos anos, como por exemplo, o 
desaparecimento da ararutinha:

“Ela (araruta) é tipo uma batata que a gente planta e vai 
afundando, que nem a batata cabeluda, e que desapareceu” 
(Cacique Ivo, aldeia Escolinha, T.I. Erikpatsa)

“Aquela araruta tá difícil de achar, eu não tenho ela 
aqui, ela é compridinha, tipo assim... Dava no chão, 
igualzinho mandioca, é difícil achar ela” 
(Genildes Zazaikba, aldeia Primavera, T.I. Erikpatsa)

Também estão desaparecendo outras espécies de plantas, como, por exemplo, 
os inhames “hupe” e “topyktsa”, cada vez mais difíceis de encontrar.

Praga na batata.
Fotos: Marcia Maciel/OPAN.
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“Para o futuro, precisa ter mais força, precisa preparar 
mais as pessoas, ter profissionais que entendam de 
solo, preparar as pessoas para dar continuidade no 
plantio pra ter bastante saúde” 
(Eriberto, aldeia Pé de Mutum, T.I. Japuíra)

“Desse algodão escuro, de fazer artesanato, é difícil de achar” 

(Luzia, aldeia Divisa Marcolino, T.I. Japuíra)

Plantas alimentícias hupe e topyktsa encontradas nos roçados do povo Rikbaktsa. 
Fotos: Márcia R.A. Maciel/OPAN.
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Outro problema que está acontecendo, é a mistura do milho híbrido com 
o milho-fofo. Como são plantados muito perto, o milho híbrido está se 
misturando com o fofo e podemos acabar perdendo as variedades de  
milho-fofo que ainda temos.

“Pela informação da saúde e dos Aisan, e eles da comunidade, já 
estamos contaminados pela alimentação que vem de fora. A gente tinha 
que diminuir, tem que valorizar o que se planta na terra.... Uma coisa 
que eu comia na época da minha falecida mãe é aquela araruta, ela é 
comprida, é tipo uma mandioca, é para fazer chicha ralada, era do meu 
tempo de criança. Hoje, eu acho que tá difícil também, a mandioca da 
tribo, eu vi na aldeia Beira Rio, mas eu não pude trazer. E tem a  
mandioca pão, ninguém mais tem dela, tá difícil” 
(Cacique Ivo, aldeia Escolinha, T.I. Erikpatsa)

Roça nova na aldeia Escolinha, T.I. Erikpatsa. A roça é feita de maneira comunitária com a 
participação dos alunos da escola. 
Foto: Márcia R.A. Maciel/OPAN.
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Apresentamos a seguir a tabela das plantas cultivadas nas nossas roças:

Nome da Planta Variedades das plantas cult ivadas na roça

Milho (parahare spu). 1Milho fofo vermelho.

2Milho fofo branco.

 Milho fofo amarelo.

 Milho (wanatsitsa) ³Milho fofo preto.

Milho (riritantãn) ⁴Milho fofo pintadinho.

Milho duro/híbrido.

 Milho pipoca.

Tabela 8 -  Plantas cultivadas nas roças Rikbaktsa.

Nome da Planta Variedades das plantas cult ivadas na roça

 Banana (tomado).

Banana da terra de fritar.
Banana chifre de boi.
Banana nanica.
Banana nanicão.
Banana maçã.
Banana ourinho.
Banana braço de quatá.
Banana roxa.
Banana prata.
Banana limão.
Banana três quinas.
Banana Suruí.

 Carás (itata).

Cará redondo, casca lisa, polpa branca.
Cará comprido, casca cabeluda, polpa roxa.
Cará grande, casca lisa, polpa branca.
Cará grande, casca cabeluda, polpa branca.
Cará tapirapé.
Carazinho redondo, polpa roxa.
Carazinho comprido, polpa branca.
Cará comprido, roxo, cabeludo.
Cará moela ou cará cipó.
Cara do Irantxe.

 Algodão (mazori 
nury).

⁵Algodão branco falso (não indígena).
⁶Algodão branco verdadeiro.
Algodão marrom.

Arroz (hauhautsa 
kaetsa).

Arroz caititu.
Arroz casca amarela agulhinha.
⁷Arroz casca preta. 
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Nome da Planta Variedades das plantas cult ivadas na roça

Mandioca (mokotsa).

Mandioca mansa, massa amarela.
Mandioca mansa, massa branca.
⁸Mandioca mansa, massa amarela (do seringueiro).
⁹Mandioca pão.
10Mandioca canela de urubu.
11Mandioca buriti.

Batata doce (zodo).

Batata doce, casca roxa, polpa roxa.
Batata doce, casca roxa, polpa branca.
Batata doce, casca roxa, polpa amarela.
Batata doce, casca branca, polpa branca.
12Batata doce, cor abóbora, polpa abóbora.

Abóbora.
Abóbora pescoçuda.
Abóbora cabotiá.
Abóbora moranga.

Inhame (tata).

Inhame.
13Hupe.
14Bauri.
15Topyktsa. 
16Tawãtsa.
17Waroko zikto.

Amendoim 
(pitsipyryk).

Amendoim vermelho não indígena.
Amendoim grande.
Amendoim pequeno.
18Amendoim grande Kayabi.

Melão. Melão amarelo.

Melancia. Melancia comum comprida.
Melancia japonesa.

Nome da Planta Variedades das plantas cult ivadas na roça

Cana de açúcar 
(urukza). Cana mole.

Pepino. Pepino comum.
Pepino japonês.

Feijão. Feijão carioquinha.

Fava. 19Fava rajada.

Abacaxi. Abacaxi pérola.
Abacaxi amarelo.

Assa peixe Assa peixe.

Mamão.
Mamão polpa amarela.
Mamão polpa vermelha.
Mamão castelo.
Mamão anão, papaya.

1, 2 - Não mais existente nas nossas terras.
3, 4 - Raro em nossas aldeias hoje em dia.
5 - Algodão branco, não indígena.
7, 8. 9. 10, 11, 12 - Variedades difíceis de encontrar. Os mais antigos conhecem, mas não foram 
encontradas durante a elaboração do PGTA.
8,  9 - Tipos de inhames pouco encontrados hoje em dia.
13, 14, 15, 16, 17 - Tipos de inhames quase desaparecidos, não encontrados durante a elaboração 
do PGTA.
18 - Tipo de amendoim conhecido pelos mais velhos mas não encontrado durante a elaboração 
do PGTA.
19 - Tipo de fava considerada rara, trazida do povo Umutina, MT.



Quintais

Para além das roças, também 
plantamos nos quintais, 
onde identificamos, durante 
a construção deste PGTA, 76 
espécies de plantas para os mais 
diversos usos. Neles cultivamos 
carás, mandiocas, batata 
doce, amendoim não indígena, 
amendoim do índio, mamão, 
plantas para artesanato, ervas 
medicinais, bananas e frutíferas 
em geral. Também temos plantas 
para uso ritualístico como o 
jenipapo e urucum. Em algumas 
aldeias preparamos hortas nos 
quintais, plantamos abobrinha, 
alface, tomate e outras hortaliças 
que gostamos de comer. Alguns 
quintais já possuem aspecto de 
um sistema agroflorestal.
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Roça de mandioca e variedades de arroz casca roxa e casca  amarela.
Fotos: Márcia R.A. Maciel/OPAN.

Pequi, abacate, cultivados no sistema agroflorestal inicial 
da aldeia da Curva, T.I. Erikpatsa.

“No quintal tem laranja, cajú, 
cupuaçu. Fazemos suco de araçá-boi 
quando estamos gripadas” 
(Isabel, aldeia Castanhal, T.I. Japuíra).
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Nome da Planta

Variedades 
das plantas 
cult ivadas nos 
quintais

Abacate.

Açaí.

Acerola.

Alfavaca.

Algodão branco. Branco.
Marrom.

Amendoim do índio.

 Amora. Amora.
Amorinha.

Araçá-boi.

Açafrão.

Ata.

Bocaiuva.

Bacava.

Tabela 9 - Plantas cultivadas nos quintais das nossas aldeias.

Nome da Planta

Variedades 
das plantas 
cult ivadas nos 
quintais

Bananas. Nanica, maçã, 
prata, da terra.

Biribá.

Buriti.

Cacau. Casca amarela, 
casca roxa.

Café.

Cajazinho.

Caju-amarelo.

Caju-vermelho.

Capim-cidreira.

Castanha.

Citrus.

Mexerica, limão 
(rosa e galego), 
laranja (azeda e 
lima),  ponkan e 
lima.

Nome da Planta

Variedades 
das plantas 
cult ivadas nos 
quintais

Coco.

Coentro.

Cupuaçu.

Erva de Santa Maria.

Ficus.

Flores.
Lírios 
(principalmente) e 
outras.

Fumo (wotsyk).

Goiabas.

Ingá.

Ipê.

Jabuticaba.

Jaca.

Jambo.

Mamão. Polpa amarela, 
polpa rosa.

Nome da Planta

Variedades 
das plantas 
cult ivadas nos 
quintais

Mandiocas.

Mangas.
Espada, bourbon, 
rosa, coração de 
boi, coquinho, 
cocão.

Marmelo.

Patauá.

Pequi. Do cerrado e da 
mata.

Pimentão.

Pitanga.

Planta artesanato. Caninha.

Planta artesanato. Semente preta.

Planta artesanato. Semente vermelha 
(cipó).

Pupunha.

Siriguela.

Terramicina.

Urucum.
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Saúde 

Posto de saúde aldeia Barranco Vermelho (T.I. Erikpatsa) 
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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“Quando se fala da saúde, saúde é bem-estar, é ter roça, porque 
a saúde tá na roça, no que se planta sem agrotóxico, é moradia, 
ter uma casa bem digna, ter uma vida de qualidade. Na questão 
da saúde, apesar de ter tanta dificuldade com o governo, aqui 
o básico está acontecendo. A água que temos não é nem poço 
artesiano, ela vem de uma mina, direto da nascente.
 
Nos últimos tempos, melhorou muito a questão da saúde, antes 
não tinha nada, tinha que pegar avião para ir pra Cuiabá ou ir 
de barco até o Porto Feliz. Hoje tem asfalto ali perto. Melhorou. O 
que tem preocupado é o entorno das áreas indígenas, a pecuária, 
a questão das usinas que ameaçam a gente e as pousadas. Nem 
sei mais quantas que tem ai pra cima. Esse rio parece que é mil 
maravilhas, mas se olhar bem o tanto de agrotóxico que cai das 
plantações, vai tudo pro córrego e direto pro rio”
(Juarez Paimy, aldeia da Curva, T.I. Erikpatsa)

“Sobre a medicina tradicional, a gente usa muito. No 
caso aqui da Cerejeira, temos o Amauri que conhece 

muito e nas outras aldeias sempre tem alguém que 
conhece. Quem sabe ensina todo mundo. Se eu 

preciso de um medicamento eu vou até ele, peço e 
ele me leva no mato para mostrar e ensinar. Aqui 

na comunidade tem vários que sabem, as mulheres 
mesmo conhecem bem os remédios. Tem o pajé 

também, que faz a pajelança para cura. O que mais 
usamos são os medicamentos tradicionais. Dentro 

da comunidade, junto com o cacique, todo ano, nós 
fazíamos uma roça e plantio, para a gente colher da 
roça e não precisar estar comprando da cidade. Nós 

que somos da saúde temos trabalhado isso, para 
que diminua o consumo de alimento da cidade”

(Leonardo Hirikma, aldeia Cerejeira, T.I. Japuíra)
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Embora façamos o uso da medicina 
tradicional, a realidade de hoje 
traz muitas doenças que o nosso 
conhecimento não consegue enfrentar 
sozinho. Para isso, temos o sistema 
de saúde indígena, cuja existência e 
organização se deve a muitos anos 
de luta do movimento indígena e da 
sociedade civil que nos apoia.
 
A organização do subsistema de 
saúde indígena obedece às diretrizes 
da Política Nacional de Atenção 
à Saúde dos Povos Indígenas 
(PNASPI), promulgada  

em 2002; e se baseia na Constituição 
Brasileira de 1988 e na Convenção 
169 da Organização Internacional 
do Trabalho. Nestes documentos, 
se afirma que a atenção à 
saúde indígena deve considerar 
as especificidades culturais de 
cada povo (seus costumes e 
conhecimentos tradicionais) e 
também que os usuários indígenas 
devem ter direito ao monitoramento 
e controle social do sistema de saúde 
indígena, através da participação 
em conselhos locais e distritais.

Amauri, pajé da aldeia Cerejeira e sua esposa Haputê.
Foto: Rinaldo Arruda.
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SAÚDEA saúde indígena é atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) através dos 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), que são as unidades gestoras 
descentralizadas do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS). 
 
Os DSEIs são de responsabilidade da Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(Sesai) e foram delimitados a partir de critérios epidemiológicos, geográficos 
e etnográficos. Cada DSEI possui um conjunto de equipamentos que permite 
a realização do atendimento de casos simples, ficando as ocorrências de alta 
complexidade a cargo de hospitais regionais.

Os DSEIs possuem polos base para o atendimento dos indígenas. Os polos 
base tipo II, localizam-se no município de referência e prestam serviços 
técnicos e administrativos,  sendo eles a primeira referência para as Equipes 
Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI), que atuam nas aldeias. A sua 
estrutura física é de apoio técnico e administrativo à equipe multidisciplinar, 
não devendo executar atividades de assistência à saúde. Estas atividades 
assistenciais devem ser realizadas em um estabelecimento do SUS no 
município de referência.

Já o polo base tipo I caracteriza-se por sua localização em terras indígenas, 
cobrindo serviços de saúde de um conjunto de aldeias. Por sua vez, localizados 
em aldeias mais isoladas, há as Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSIs). 
 
Além disso, como elementos de controle social, cada DSEI tem um Conselho 
Distrital de Saúde Indígena (Condisi), responsável por fiscalizar, debater e 
apresentar políticas para o fortalecimento da saúde em suas regiões. Dentro 
das terras indígenas existem os Conselhos Locais de Saúde Indígena (CLSI).

Fonte: texto elaborado por Rinaldo Arruda com base em informações do site 
https://www.saude.gov.br/saude-indigena

Junto com os Cinta-Larga, nós 
participamos do Conselho Local 
de Saúde Indígena (CLSI), que 
se reúne em Juína. Participamos 
também do Conselho Distrital de 
Saúde Indígena (CONDISI), que 
se reúne em Cacoal, Rondônia. O 
Conselho Local de Saúde Indígena 
(CLSI) é permanente, consultivo, 
composto somente por indígenas; 
já o Conselho Distrital de Saúde 
Indígena (Condisi) é permanente, 
paritário e deliberativo (50% de 
representantes indígenas).

Entre os Rikbaktsa, o trabalho de 
prevenção e atendimento à saúde 
nas três terras indígenas é realizado 
através do DSEI do município de 
Vilhena e somos diretamente 
atendidos pela equipe multidisciplinar 
do polo base de Juína.

“Hoje somos seis conselheiros 
titulares, seis suplentes 

Rikbaktsa, seis titulares e seis 
suplentes Cinta Larga. Eu 

sou presidente do Conselho 
Local. E lá dentro tem muita 

discussão. O pessoal coloca as 
problemáticas, discute e pensa 
como resolver. Ao todo, somos 
24 no conselho local, o distrital 

tem mais outras etnias”
(Juarez Tazari, presidente do conselho 

local de saúde indígena e morador da 
aldeia Boa Esperança, T.I. Erikpatsa.)



PLANO DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL DO POVO RIKBAKTSA

230 231

Em 1999 veio a contratação de 
equipes multidisciplinares de saúde 
indígena, com a incorporação 
de indígenas como agentes de 
saúde, de saneamento e em outras 
funções pelo Ministério da Saúde. 
Em 2003, foi formado o primeiro 
Conselho de Saúde.

“No começo a gente 
trabalhava como voluntário, 
tinha vários agentes de 
saúde trabalhando, tanto na 
região da Cerejeira, Arinos 
e também no Barranco 
Vermelho, Primavera e outras 
aldeias. Tinha muita malária 
na área Rikbaktsa e a Missão 
Anchieta trabalhava com a 
gente, tinha as capacitações 
sobre os tratamentos básicos” 
(Leonardo Hirikma, aldeia Cerejeira, 
T.I. Japuíra)

Porém, muitos Rikbaktsa, formados 
como auxiliares de enfermagem 
pelo Conselho regional de 
Enfermagem do Mato Grosso 
(Corem), não têm essa habilitação 
reconhecida pelo Distrito de Saúde, 
sendo contratados apenas como 
agentes indígenas de saúde. Existe 
uma lei da época do governador 
Dante de Oliveira que reconhece 
essa formação, mas que ainda 
não foi regulamentada. É preciso 
regularizar isso.

Também tem aumentado muito o 
problema do lixo em nossas aldeias. 
Além de ficar feio, traz problemas 
de saúde para a população. Pode 
também trazer vários tipos de 
contaminação para o meio ambiente.
 Apesar das melhorias ao longo do 
tempo, muito ainda tem que ser feito. 
A infraestrutura de polos nas aldeias 
ainda é insuficiente, há várias aldeias 
que precisam de ter um postinho 
próprio, como é o caso da aldeia 
Castanhal e da aldeia Japuíra. 

“Quando comecei 
trabalhar na saúde, entrei 
pela Funasa. Era bastante 

difícil, não tinha barco, 
não tinha motor, era tudo 

no remo, hoje deu uma 
melhorada na questão 

de transporte, só que 
temos uma dificuldade 

na questão de levar 
pacientes para a cidade, 

por causa do combustível, 
porque para tudo a gente 
depende do combustível, 

até mesmo para participar 
das reuniões da saúde” 

(Egídio, aldeia Castanhal,  
T.I. Japuíra)

Posto de saúde Pé de Mutum, T.I. Japuíra.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Os postos existentes precisam 
de reformas e melhoramentos e, 
principalmente, de um bom sistema 
de comunicação pois os telefones 
das aldeias muitas vezes não 
funcionam e, numa emergência, a 
comunicação é fundamental.

“Precisa melhorar ainda, para coisas mais graves precisamos 
levar os pacientes para cidade. Quando é caso de infecção que 
não conseguimos tratar, precisamos levar, porque o Ministério 
da Saúde não libera antibióticos, os remédios que têm são febre, 
cólica, diarreia, vômito. Gripes, que é mais fácil de tratar, usamos 
erva, medicina do mato. Tem muitos que saram dentro da aldeia 
e os que não saram tem que levar para cidade. Para melhorar, 
teria que ter apoio da comunidade, que é o mais importante. 
Como a gente trabalha na saúde, a gente é muito cobrado pelas 
equipes que vem dentro da comunidade” 
(Egídio, aldeia Castanhal, T.I. Japuíra)

“Melhorou muito, mas vemos que muita 
doença que não tinha antes está tendo: 

pressão alta, diabetes, pedra na vesícula. A 
prevenção e imunização está tendo, agorinha 
a equipe de saúde desceu para as aldeias de 

baixo, eles ficam nove dias na área” 
(Marcolino, aldeia Primavera, T.I. Erikpatsa)

Posto de Saúde, aldeia Primavera, T.I. Erikpatsa.
Fotos: Rinaldo Arruda/OPAN.
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“Para melhorar, precisamos fortalecer a questão 
cultural, das ervas medicinais e roça. Uns 
tempos atrás o pessoal deixou de fazer roça, 
disseram que não podia queimar de qualquer 
jeito, precisava fazer aceiro, teve até aquele 
projeto do Prevfogo. Eu acho que se não vai 
poder queimar, tem que oferecer alternativa”
(Edgar, aldeia Barranco Vermelho, T.I. Erikpatsa)

Genildes e seu filho, Jean Paulo, em visita a 
uma roça tradicional na aldeia Palmeirinha, 
T.I. Erikpatsa
Foto: Márcia R.A. Maciel/OPAN.
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Crianças Rikbaktsa.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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“Nós, povo Rikbaktsa, queremos uma escola que ensine os mecanismos 
da sociedade em volta, mas que, ao mesmo tempo, respeite nossa 
cultura e tradições, forme e eduque nossos jovens para participar nesse 
tipo de sociedade com a partilha, o mutirão, a vida comunitária e a 
simplicidade, onde as pessoas e a comunidade são mais importantes do 
que as coisas, onde o bem-estar comum prevalece.
 
A educação é o jeito de cada povo transmitir conhecimentos, as histórias, 
os costumes e as tradições para todos os membros da comunidade.
 
A educação acontece em todo o momento da vida da gente. Em tudo 
o que fazemos, tudo o que ouvimos, falamos e pensamos, tudo é 
parte da nossa educação.
 
Quando a gente fala de educação, é preciso falar de muitas outras 
coisas que estão ligadas. A educação está ligada com a vida do povo, 
com a terra, com a natureza, a saúde, com a fé, com os rituais.
 
Cada povo indígena tem sua própria maneira de educar, tem espaços 
e tempo onde as crianças e adultos aprendem, compartilham a 
sabedoria, atualizam e constroem os conhecimentos”
(Arlindo Pudata Rikbakta, aldeia Primavera, T.I. Erikpatsa)

Antes do contato, não existia escola de alfabetização para o povo Rikbaktsa. No 
centro da aldeia, tinha uma casa que se chamava mykyry, onde os meninos e 
os rapazes aprendiam a educação tradicional com o pai e os anciões de aldeia. 
Era uma “escola” frequentada somente pelos rapazes, ali eles aprendiam tudo 
o que era necessário para a vida. As meninas viviam mais na casa e arredores, 
aprendendo tudo com a mãe e as mulheres da família, nos afazeres diários.

Mykyry sendo construído por Paulinho (Paulo Henrique Martinho Skiripi) e ?.
Livia Alcantara/OPAN.
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Após o contato com os não índios, 
a maioria das crianças Rikbaktsa 
foram levadas para o internato de 
Utiariti por missionários jesuítas. 
Quando o internato acabou, nossas 
crianças, agora jovens, voltaram 
novamente junto do povo para 
a área indígena e várias escolas 
foram sendo criadas pouco a pouco.

Nossas escolas
Na década de 60, foi fundada 
a escola Santo Inácio, na aldeia 
Barranco Vermelho, sendo seu 
primeiro professor o missionário 
jesuíta irmão Afonso. Também 
ensinaram lá as irmãs Conceição e 
Pedrina, com auxílio da professora 
Beatriz. Depois lecionaram Ivo e 
Tarcísio, dois professores Rikbaktsa. 
Essa escola agora é estadual e se 
chama Myhyinymykyta Skirip. Uma 
segunda escola funcionava na aldeia 
Nova, onde vários professores deram 
aula para crianças e adultos.
 
Já na década de 1970, foi construída 
outra escola na aldeia Primavera 
(1978), onde, depois da saída de irmã 

Pedrina, ficou o professor Arlindo 
Pudata. Nessa fase, veio o professor 
Nelson da Unicamp dar um curso de 
matemática, do qual participaram 
todos os professores. Alguns 
professores se formaram no projeto 
“Geração”, como o Mathias, Isidoro 
e Antônio Penuta. Fausto Campoli e 
Luisa Graef ali trabalharam também, 
em conjunto com os professores 
Rikbaktsa. Em 1996, iniciou a 
formação do projeto “Tucum”.

Escola da aldeia da Primeira Cachoeira, 1986. Da 
esquerda para a direita: Antônio, Gilson, Paulinho, 
Eriberto, Matias e Arlindo.
Foto: Rinaldo Arruda.
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O projeto Tucum foi um programa 
inovador de formação de professores 
indígenas para o magistério, 
realizado pelo governo de estado 
de Mato Grosso, em parceria com 
os municípios localizados nos 
entornos das terras indígenas, com a 
Fundação Nacional do Índio (Funai) 
e organizações não-governamentais. 
Foi executado no período de 1995 
a 1999, capacitando e habilitando 
200 professores indígenas que já 
estavam atuando em sala de aula 
nas aldeias, além de um professor 
substituto para cada uma das 
escolas. O projeto envolveu as 
comunidades indígenas Rikbaktsa, 
Paresi, Apiaká, Kayabi, Munduruku, 
Irantxe, Umutina, Nambikuara, 
Xavante, Bakairi e Bororo, no nível de 
magistério, distribuídas em quatro 
polos regionais.

Claudio, Aristóteles, Mário, Donato, 
João Batista, Paulo, Beatriz, João 
Tsaputai e Tarcísio participaram 
como alunos desse projeto e foram 
os primeiros Rikbaktsa formados. 
Em 1997, houve formação do estado, 
formando a professora Beatriz. Na 
aldeia da Curva, também foi aberta 
uma escola onde lecionaram Maurílio 
Barcelos e o professor Juarez.
 
Nesse tempo, os professores 
eram todos voluntários, ninguém 
ganhava salário e se trabalhava 
por vocação e vontade de preparar 
as novas gerações para enfrentar 
os desafios do presente e do futuro 
para o povo Rikbaktsa. Esse grupo 
inicial de professores Rikbaktsa e 
seus apoiadores, abriu o caminho 
para uma escola Rikbaktsa 
realmente diferenciada.

Escola da aldeia da Primeira Cachoeira, 1986. 
Foto: Rinaldo Arruda.
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Em 1995 se criou a Escola Estadual 
Indígena Pé de Mutum, na Terra 
Indígena Japuíra e, aos poucos, a 
educação escolar foi se expandindo. 
Com o aumento da população, foi 
construída uma escola na aldeia 
Escolinha em 1999; outra escola na 
aldeia Segunda, onde trabalhou a 
linguista Sheila Tremaine, depois 
Maurílio Barcelos e Fausto Campoli. 
Criou-se a escola Cacique Intsimy 
na aldeia Beira Rio. No ano 2000 foi 
construída a escola da aldeia Pedra 
Bonita. Com a ocupação das novas 
áreas recuperadas, o Japuíra e o 
Escondido, foram se espalhando as 
aldeias e as escolas. Em 24/04/2007, 
pelo decreto nº 198, foi criada a 
“Escola Estadual Myhyinymykyta 
Skiripi”, com sede na Aldeia 
Barranco Vermelho, no Município  
de Brasnorte, MT.

Hoje, a rede escolar da Terra Indígena Erikpatsa está presente em nove 
aldeias, atendendo as modalidades de ensino fundamental do 1º ao 
9º ano; ensino médio regular; ensino médio integrado de educação 
profissionalizante (EMIEP) e EJA, com um total, em 2019, de 371 alunos, 49 
professores e 7 gestores.

Escola Estadual Myhyinymykyta Skiripi. Escola da aldeia Escolinha, T.I. Erikpatsa.
Fotos: Ana Caroline de Lima/OPAN.

Escola Estadual Myhyinymykyta Skiripi, aldeia 
Barranco Vermelho, T.I. Erikpatsa.
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Na Terra Indígena Japuíra, a 
“Escola Estadual Indígena Pé de 
Mutum” tem cinco salas anexas 
que oferecem ensino fundamental 
nas aldeias Divisa, Jatobá, 
Cerejeira, Japuíra e São Vicente. 
Uma sala central, localizada na 
aldeia Pé de Mutum, oferece 
ensino fundamental e médio, 
com salas multicicladas. Porém, é 
preciso, urgentemente, construir 
um prédio escolar central nessa 
aldeia e refazer todas as salas 
anexas das aldeias. São 180 alunos 
matriculados na Japuíra, atendidos 
por 15 professores indígenas e dois 
não indígenas. O transporte escolar 
é feito com a ajuda da comunidade 
ou com barco de forma particular, 
a SEDUC apoia com combustível.

Escola Estadual Myhyinymykyta Skiripi, aldeia Barranco Vermelho, T.I. Erikpatsa.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.

Formandos do ensino médio, aldeia Pé de Mutum,  
T.I. Japuíra, 2017.
Foto: Rinaldo Arruda.

Formandos da aldeia Pé de Mutum, T.I. Japuíra, 2016.
Foto: Idinei Zotsitsa.
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A merenda vem toda da cidade. O 
mercado traz até o porto Coroado, 
do porto é levado para a aldeia 
Pé de Mutum. Os estudantes do 
ensino médio, que moram em 
outras aldeias, levam a merenda 
para as salas anexas a cada 20 
dias. No caso das outras terras 
indígenas, a merenda também 
vem de Juína, fazendo um longo 
caminho até chegar a todas as 
aldeias.
 
Na Terra Indígena Escondido, só há 
uma escola, fundada em 2004 na 
aldeia Babaçuzal. Existe apenas 
um professor para ensinar em sala 
multiseriada (do 1º ao 9º Ano).  É 
a terra Rikbaktsa mais carente na 
educação escolar, necessitando 
urgentemente de melhorias 
de infraestrutura, aumento do 
corpo docente e contratação de 
funcionários.

9 
aldeias

* ensino fundamental 
(1º ao 9º ano); ensino 
médio regular; ensino 
médio integrado 
de educação 
profissionalizante 
(EMIEP) e EJA

371 alunos

49 professores

7 gestores

6 
aldeias

* ensino fundamental 
e ensino médio

180 alunos
15 professores 

indígenas

2 professores 
não indígenas

1 
aldeia

* sala multiseriada 
(do 1º ao 9º ano)

1 professor

T.I. JAPUÍRA

T.I. ERIKPATSA

T.I. ESCONDIDO Hoje, para nós, a escola tem um papel 
fundamental no fortalecimento da 
nossa cultura e no diálogo com o 
mundo não indígena. Ela é importante 
para o povo porque tem o papel de:

 » Preparar as crianças e as famílias 
para o futuro;

 » Através da escola o povo pode 
ter sua própria autonomia, para 
diversos fins;

 » Conhecer o processo de 
aprendizagem;

 » Ajudar na defesa da área, 
inclusive no que se refere a 
preservação dos recursos naturais;

 » Na defesa do povo, fortalecer a 
organização social, preservação 
e fortalecimento dos costumes 
tradicionais;

 » Ensinar a conhecer o mundo fora 
da aldeia e a ter conhecimento;

 » Ajuda para tirar documentos 
perante a sociedade não 
indígena, como forma de 
reconhecimento dos seus direitos 
legais, bem como capacitar-nos a 
interpretar os vários documentos e 
legislações pertinentes;

 » Incentivar os alunos a conhecerem 
as ervas medicinais;

 » Incentivar os alunos a falarem e 
escreverem na língua materna;

 » Levar ao aluno o conhecimento 
sobre as pinturas corporais e 
artesanatos típicos do seu clã, 
bem como dos demais clãs;

 » Conhecer e praticar as danças 
tradicionais do povo Rikbaktsa;

(Plano Político Pedagógico da 
“Escola Estadual Myhyinymykyta 
Skiripi”).
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Fizemos muitos progressos na 
educação escolar indígena, mas 
muito ainda temos que caminhar. 
O grande desafio é valorizar nossos 
conhecimentos tradicionais, língua, 
cultura e, ao mesmo tempo, nos 
capacitarmos para viver e agir num 
mundo globalizado.

Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Temas 
prioritários: 
metas e acordos 



a) Território e ambiente Nos últimos anos, a soja alcançou as 
fazendas que fazem limite com nossas 
áreas, transformando todo o cenário 
regional e sua geografia. Locais que 
antes eram de criação de gado, com 
pastos separados por matas nativas, 
foram substituídos por campos de 
soja ininterruptos. A mata, vegetação 
nativa, só existe agora dentro da 
área indígena. A grande lavoura 
também chegou na outra margem 
do rio Juruena, do rio do Sangue 
e do rio Arinos. Quando chove, os 
agrotóxicos correm direto para os rios, 
envenenando tudo.

“Rikbaktsa hoje briga para não deixar madeireiro, garimpo e 
pescador destruir nosso território. Por isso, é importante esse 

momento de esclarecimento, entender como é o projeto, envolver 
os velhos, as mulheres, os jovens e fazer acordos de como vamos 

cuidar disso. O nosso ganho vai ser em cima dessa batalha, em cima 
do pensamento coletivo. Não é dinheiro, é preparação para como 

enfrentar nossos problemas, todos juntos”
(Leonardo Hirikmã, aldeia cerejeira, T.I. Japuíra)Expedição pelo Rio do Sangue. 

Foto: Tarcísio Santos/OPAN.
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“Nas nossas roças apareceram novas pragas. A 
da cigarrinha e do tatuzinho começaram pelas 
aldeias de cima (Barranco Vermelho) mas já 
chegaram na aldeia Nova. Começaram depois 
que a grande lavoura de soja alcançou a divisa 
da terra indígena e também ocupou as terras 
do outro lado do rio Juruena. Devido a essas 
lavouras, tanto as novas pragas quanto as 
capivaras se multiplicaram muito e atacam as 
roças. Não se pode mais plantar na beira do rio, 
pois elas não deixam crescer nada”
(Cacique Marcos, aldeia Nova, T.I. Erikpatsa)

Revoada de pássaros.
Foto: Rinaldo Arruda.
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SÉRIE HISTÓRICA DO DESMATAMENTO NO ENTORNO DAS TERRAS INDÍGENAS JAPUÍRA E ERIKPATSA

1985 1990 1995 2000

2005 2010 2016
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SÉRIE HISTÓRICA DO DESMATAMENTO NO ENTORNO DA TERRA INDÍGENA ESCONDIDO

1985 1990 1995 2000

2005 2010 2016



PLANO DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL DO POVO RIKBAKTSA

262 263

TEMAS PRIORITÁRIOS: METAS E ACORDOS

O peixe está diminuindo cada vez mais no rio do Sangue, no rio Arinos e 
também no rio Juruena, pois, justamente na época da piracema, época das 
chuvas, é que os fazendeiros pulverizam as plantações com veneno, que corre 
para os rios, para as cabeceiras, matando os ovos recém postos. 

“Conforme vai se expandindo esse modelo do 
agro na região, mais diminui o nosso peixe” 
(Paulinho Skirip, aldeia Barranco Vermelho, T.I. Erikpatsa)

Também se verificou, durante as 
expedições de etnomapeamento, que 
ao longo dos rios há muitos locais 
de ceva de peixes, muito espinhel 
colocado nas duas margens e 
também atravessando o rio.

A pesca profissional cresceu muito 
para abastecer bares e restaurantes 
das cidades vizinhas como Juína 

e outras. Cresceu muito a pesca 
turística e a pesca das fazendas. Todo 
final de semana o rio fica cheio de 
gente pescando, matando nossos 
peixes. Redes de espera são armadas 
na boca dos córregos, capturando 
todo tipo e tamanho de peixes. Lá 
na região do Escondido, são as 
pousadas turísticas para pescador.

“Nós já tivemos, entre 2009 e 2013, nosso sistema de vigilância e 
monitoramento das três terras Rikbaktsa. Havia uma base de apoio 

no rio Arinos e outra no rio Juruena, na T.I.  Escondido. Éramos 23 
agentes ambientais indígenas, capacitados pelo Ibama. Foi um 
sistema de parceria da Associação Indígena do Povo Rikbaktsa 

(Asirik) com a Funai, Ibama, SEMA, Polícia Federal e Força Nacional. 
Toda ação realizada era acompanhada por uma ou duas pessoas 

das comunidades locais que davam apoio. Funcionava muito bem. 
Fazíamos relatório das expedições de vigilância e monitoramento, 

com carteirinha de agente ambiental, preparados para fazer as 
abordagens necessárias de modo correto e eficiente.

A cada trinta dias eram feitas expedições em todas as três terras e 
permanentemente ficavam agentes nas bases. A gente abordava 

quem estivesse nas terras indígenas ou no seu entorno agindo 
em desacordo com as regras ambientais e legislação indígena, 

explicava, apreendia material proibido e levava para a Funai para 
providências. Precisamos buscar apoio para refazer esse sistema”

(Gilson, aldeia Boa Esperança, T.I. Erikpatsa)
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Outra preocupação grande são as 
hidrelétricas planejadas na bacia do 
rio Juruena e Tapajós. Se se forem 
construídas, inundarão boa parte  
de nossos territórios.
 
Um estudo da Operação Amazônia 
Nativa para a Rede Juruena Vivo, 
realizado em 2019, identificou 138 
usinas hidrelétricas na bacia do 
Juruena, região da qual fazem parte 
as terras Rikbaktsa. Deste total, 32 
estão em operação, 10 em construção 
e 96 em fase de planejamento. O 
mapa mostra as usinas que atingem 
as terras indígenas Rikbaktsa:

“Não há valores que 
paguem esses impactos”
(Juarez Paimy, aldeia da Curva, 
T.I. Erikpatsa)

Em 2013, nós Rikbaktsa fomos 
cofundadores da Rede Juruena 
Vivo (RJV) buscando aumentar 
a participação da população na 
gestão ambiental e de recursos 
hídricos na nossa região. A  rede é 
composta por indígenas, agricultores 
familiares, pesquisadores, entidades 
da sociedade civil, movimentos 
sociais urbanos e rurais, entre outros 
que atuam na bacia do rio Juruena 
na defesa da integridade ambiental 
da região, da valorização da 
diversidade cultural e da ampliação 
da participação social nos processos 
de tomada de decisão sobre o 
desenvolvimento sustentável. 

Naquele momento, nos articulamos 
com a Associação de Moradores de 

Fontanillas e o Coletivo ACUARELA, 
com apoio da Rede de Educação 
Cidadã (Recid) e parceiros como 
UFMT, IFMT e OPAN para trocar 
informações e pensar estratégias de 
defesa da integridade dos nossos 
modos de vida e territórios. 

Atualmente, participamos da 
governança da Rede através 
representantes dos territórios 
Rikbaktsa e dos comunicadores 
indígenas que atuam diretamente 
na produção de informações e 
divulgação das ações dentro e 
fora da malha da Rede. Para saber 
mais, acesse o link https://www.
redejuruenavivo.com/ 
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Os impactos nos peixes, nos animais 
terrestres, na mata e diretamente 
nas aldeias, se essas hidrelétricas 
forem construídas, serão uma grande 
catástrofe, o fim de mundo para nós. 
Praticamente todas nossas aldeias, 
quintais, roças, castanhais, cemitérios 
e locais históricos e sagrados 
serão inundados. Se todas essas 
hidrelétricas forem construídas, esses 
problemas poderão aumentar nas 
três terras indígenas, atingindo assim 
a totalidade de nossas aldeias.

No mapa a seguir reunimos os 
diferentes impactos que ocorrem  
nas nossas terras.

Nicolau, Daniel, Amauri, Paulinho, Nelson, no Salto Augusto, local sagrado para os 
Rikbaktsa e que pode ser atingido pela construção da usina UHE JRN-234b.
Foto: Rinaldo Arruda.
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Outro problema é a entrada de 
não indígenas em nossas terras. 
Muitas vezes, os próprios Rikbaktsa 
trazem não indígenas para dentro, 
amigos, compradores de castanha, 
pesquisadores e outros interessados 
em alguma coisa, sem consultar 
ninguém. Isso não está dando certo. 
Tem entrado também vendedores e 
religiosos sem falar com ninguém. 

Os casamentos com pessoas de 
outras etnias são outra questão. 
Quando essas pessoas de outro povo 
participam da festa tradicional, eles 
vêm usando outras pinturas. Não 
pode! Então, como convidar os outros 
de fora para as festas tradicionais? 
Para todos esses problemas 
decidimos pelos seguintes 
encaminhamentos: 

META: Defender nosso território de invasões e uso 
indevido dos recursos naturais.

ACORDOS:
 » Nós mesmos, povo Rikbaktsa, 

temos que respeitar nossa área e 
não trazer aquelas pessoas que 
entram com o interesse em  
nossas riquezas; 

 » Colocar sinalização e placas de 
conscientização nas áreas de risco, 
principalmente nas proximidades 
de Fontanillas;

 » Colocar torre de comunicação 
(internet para vigilância territorial) 
em cada terra indígena;

 » É responsabilidade de todos os 
Rikbaktsa monitorar e limpar o 
picadão uma vez por ano;

 » Todo o povo Rikbaktsa é 
responsável por vigiar as áreas 

mais próximas das aldeias; 
 » Qualquer pessoa que souber de 

uma invasão deve avisar a Funai;
 » Procurar o apoio dos vizinhos 

para acordos de boa vizinhança 
proteger nossa terra, porque nós 
também não vamos invadir a 
fazenda de ninguém; 

 » Depois de abertas novas aldeias, 
é responsabilidade também 
dos novos moradores ajudar na 
fiscalização da área;

 » Para áreas mais distantes e para 
todas as áreas de risco, devemos 
elaborar um projeto de sistema 
de vigilância, fiscalização e 
monitoramento, com os  
seguintes objetivos:
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 » Vigiar nossos limites territoriais e 
monitorar o trânsito de pessoas 
em nosso território;

 » Proteger a qualidade das águas, 
dos rios e córregos;

 » Impedir a pesca ilegal  
e predatória;

 » Mediar conflitos;
 » Orientar vizinhos e visitantes 

sobre boas práticas para  
transitar por nossos rios;

 » Fazer palestras em escolas 
municipais e estaduais para 
criar consciência e orientação de 
comportamento;

 » Produzir material informativo do 
entorno com mapa, acordos de 
pesca e regras de uso;

 » Buscar financiamento para o 
projeto prevendo-se no mínimo: 
dois veículos traçados para fazer 
vigilância nas estradas e atender 
casos de emergência; e três 
barcos e motores de popa;

 » Prever recursos para manutenção 
e combustível dos veículos para 

vigiar o entorno das áreas;
 » Adquirir rádios comunicadores e 

equipamento de GPS;
 » Cotas de alimentação e diárias 

de campo (cada grupo 15 dias);
 » Refazer as bases no Arinos, 

Sangue e Escondido;
 » Envolver os jovens nas  

equipes de vigilância;
 » Produzir uniformes para as 

equipes de vigilância; 
 » Buscar alternativas para a 

manutenção do sistema de 
vigilância à médio e longo prazos; 

 » Estabelecer parceria entre Asirik, 
Funai, Ibama, SEMA, Polícia 
Federal e Força Nacional para o 
sistema de vigilância  
ser implantado;

 » Buscar apoio para isso no 
Plano Básico Ambiental (PBA) 
da BR 174, no Funbio e verificar 
com OPAN a possibilidade de 
desenvolver esse projeto  
em conjunto.

Vigilância necessária.
Foto: Rinaldo Arruda.
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META: Garantir a reprodução e o estoque de 
peixes nos nossos rios.

ACORDOS:
 » Evitar trabalhos individuais de 

apoio à pescadores profissionais 
e turistas nos rios que delimitam 
nossos territórios;

 » Trabalhos de guia de pescadores 
e de apoio às pousadas que 
desenvolvem a pesca nos rios 
que passam por nossos territórios 
devem ser combinados com os 
caciques, associações e com a 
comunidade, para definição dos 
locais de pesca permitidos e para 
a repartição dos benefícios com a 
comunidade local;

 » Procurar parceria com fazendeiros 
vizinhos para desenvolver projeto 
de recuperação de córregos e 
nascentes no entorno das  
terras indígenas.

Pescando no porto da aldeia.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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META: Defender nosso território dos impactos 
dos grandes projetos.

“Antes nos defendíamos com flecha e borduna, 
agora é na base da caneta, folder, cartilhas, 
para defesa ambiental e cultural”
(Juarez Paimy, aldeia da Curva, TI Erikpatsa)

ACORDOS:
 » Concluir a elaboração de 

nosso protocolo de consulta 
definindo as regras para entrar 
na terra indígena, quem deve ser 
consultado e como. Esse trabalho 
já está em andamento;

 » Apoiar e participar da Rede Juruena 
Vivo, favorecendo a organização 
e a atuação conjunta de todos os 
impactados por grandes projetos na 
bacia do rio Juruena;

 » Lutar pelos nossos direitos 

expressos na Constituição 
Brasileira de 1988, na Convenção 
169 da Organização Internacional 
do Trabalho e na Declaração 
dos Direitos dos Povos Indígenas 
aprovada pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), em 2007;

 » Divulgar e debater, para 
esclarecimento da comunidade 
Rikbaktsa, em nossas assembleias 
e reuniões internas, todos os 
nossos direitos estabelecidos em 
leis e acordos internacionais. Nelson e Daniel.

Foto: Rinaldo Arruda.
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META: Regular a entrada de não indígenas em 
nossas terras.

ACORDOS:
 » Para a Terra Indígena Erikpatsa: 

cortar os atravessadores e a 
entrada indiscriminada de 
compradores de castanha. A 
Asirik, em parceria com a Funai, 
fica encarregada de escolher 
o melhor comprador e definir o 
modo de relacionamento  
com a comunidade;

 » No caso de visitas de amigos e 
convidados, só o cacique pode 
autorizar a entrada de não 
indígenas e deve antes consultar 
a comunidade. No caso de 
pesquisadores, o projeto deve ser 
primeiro aprovado pela Funai e 
depois pelos caciques;

 » No caso de participação de 
parentes de outras etnias nos 
rituais, devem ser instruídos da 
importância do ritual e de como 
podem participar. Não pode deixar 
fazer bagunça nos rituais, todos 
devem obedecer nossas regras;

 » No caso de outras igrejas/religião 
e de vendedores de fora, não 
poderão entrar sem autorização 
das associações e também dos 
caciques. E deverão seguir as 
regras do nosso protocolo de 
consulta quando ele  for  
finalizado e aprovado.

Parte da T.I. Japuíra.
Foto: Rinaldo Arruda.
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b) Economia

“Estamos trocando a roça pelo mercado. Isso é prejudicial à saúde! 
Precisamos das roças de toco, de alimento orgânico, de retomar 

costume Rikbaktsa da roça e da festa tradicional que acompanha 
a roça. Tem que guardar também sementes tradicionais”

(Leonardo Hirikmã, aldeia Cerejeira, T.I. Japuíra)

“A roça para nós é importante, é através da roça que a gente 
planta para nossos filhos poderem alimentar, porque isso já vem 
dos nossos pais. Minha mãe plantava cará, arroz, feijão, isso daí 

eu aprendi com ela. Faz festa tradicional, sempre vamos participar, 
nas festas usa as coisas da roça, é batata, milho, faz chicha de 

milho, bastante, é o dia inteiro. Faz beiju de mandioca, mingau de 
macaco com castanha ralada, faz bastante mesmo” 

(Lourdes, aldeia Primavera, T.I. Erikpatsa)

Dukta na roça. 
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Nossa situação econômica 
depende da preservação de 
nosso território, rios e matas e de 
nossa organização interna. A boa 
conservação de nosso território é 
fundamental para a pesca, caça, 
coleta de variados frutos e recursos 
naturais, para o artesanato e 
também para a produção para 
o comércio e renda monetária, 
necessária para a vida atual. 

Notamos também que várias 
sementes tradicionais já estão 
começando a faltar, algumas já 
nem existem mais. Temos que 
recuperar estas variedades e 
guardar para plantar mais. Há 
também muitas áreas já abertas, 
com mata derrubada, temos que 
aproveitar estas áreas para plantar.

No caso da castanha, temos que 
dar um jeito para mapear mais os 
castanhais e melhorar o acesso 
a eles. Hoje em dia, a extração e 
comercialização da castanha é 
nossa principal fonte de renda, mas 
não podemos depender só dela 
pois sua importância no mercado 
pode mudar. Temos que pensar 
em explorar outros produtos do 
extrativismo e criar outras fontes 
de renda. Precisamos pensar em 
beneficiamento de produtos  
para aumentar o valor de  
nossas produções.

Para o enfrentamento destas 
questões fazemos os seguintes 
encaminhamentos:

Preparo de chicha de milho verde.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.



282 283

TEMAS PRIORITÁRIOS: METAS E ACORDOS

M E T A :  Aumentar a 
segurança alimentar 
e depender menos do 
mercado.

ACORDOS:
       
Roças: 
 » A roça deve ser assunto interno  

de cada aldeia; 
 » Tem que organizar a aldeia para 

plantar: o cacique precisa fazer o 
planejamento com a comunidade 
no início do ano;

 » Cada família e o responsável da 
aldeia tem que tomar iniciativas, 
também o pessoal da escola e  
da saúde precisam agir; 

 » Para fazer roça, de preferência, 
devemos reaproveitar as capoeiras 
de cinco ou seis anos;

 » Quando for reaproveitar as 
capoeiras, tem que cuidar para 
não tirar as frutas como ingá, 
cacau e embaúba;

 » Tem que pesquisar o lugar certo 
para abrir roça. Não pode abrir 
roça nos lugares onde tem recursos 
importantes, como castanhas, 
frutas e madeira boa; 

 » Temos que evitar o desmatamento 
e as queimadas descontroladas; 

 » Todas as comunidades que fazem 
roça têm a obrigação de fazer 
aceiro antes de queimar;

 » As roças tradicionais devem 
priorizar as sementes e variedades 
de alimentos tradicionais;

 » Devemos multiplicar as variedades 
agrícolas que hoje estão em falta;

 » Devemos praticar agricultura 
agroecológica, sem agrotóxicos;

 » Valorizar os métodos de ervas 
defensivas e o uso de controle de 

pragas das roças desenvolvidos 
por nosso povo;

 » Precisamos fazer palestras 
de conscientização sobre os 
problemas do uso de agrotóxicos;

 » Desenvolver hortas e quintais nas 
aldeias para consumo interno;

 » Tem que plantar mais nos 
quintais banana, limão, abacate e 
fruteiras em geral.

Colhendo mandioca.
Foto: Márcia R.A. Maciel/OPAN.
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Caça:
 » Escolher o bicho que vai matar: não 

matar mãe com os filhotes; não 
caçar bichos quando tem poucos;

 » Conscientizar os mais jovens 
para não matar tudo e 
desperdiçar caça;

 » Conhecer a época de reprodução 
dos animais e respeitar;

 » Não matar tatu no período 
de reprodução de outubro a 
dezembro e nem paca de  
agosto a setembro;

 » Não pode matar muitas araras de 
uma vez, senão elas não passam 
mais em nossas áreas, aí acaba;

 » Porcão: respeitar os animais 
quando estão com filhotes. 
Filhote pequenininho não  
se cria sem a mãe;

 » Mutum e arara, quando achar 
ninho, não tirar os ovos e nem 
matar a mãe;

 » Macaco: não matar a mãe com 
filhote nas costas, senão acaba 
matando o filhote também;

 » Anta: filhote macho fica com 
a mãe e filhote fêmea fica com 
o pai. Quando a anta está com 
filhote, tem que caçar a fêmea, 
porque o filhote macho vai 
embora e se cria, já o filhote 
fêmea não;

 » Gavião-real: se tiver com filhote, 
deve matar só a fêmea. Logo o 
macho traz outra fêmea para o 
ninho. Se matar o macho, a fêmea 
pode demorar mais de cinco anos 
para voltar.

Meninos saindo para caça. Aldeia Pé de Mutum.
Foto: Rinaldo Arruda.

Nelson com arco e flecha. 
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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META: Valorizar os cultivares  orgânicos 
tradicionais para o comércio.

ACORDOS:
 » Cada aldeia deve organizar seu 

projeto de renda;
 » Procurar fazer a certificação de 

produtos indígenas;
 » Providenciar junto à Empaer 

a Declaração de Aptidão 
ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (DAP) para que a 
comunidade possa atuar como 
vendedores diretos dos produtos 
agrícolas Rikbaktsa;

 » Procurar outros compradores 
regionais para comercializar 
produtos da agricultura Rikbaktsa;

 » Organizar o uso do espaço na 
feira de Brasnorte oferecida 
gratuitamente para os indígenas 
comercializarem seus produtos;

 » Organizar a produção e a venda 
de produtos da roça para a 
merenda escolar:

 » Fazer contato com a nutricionista 
ligada às escolas Rikbaktsa para 
compor um cardápio da merenda 
escolar apropriado para os 
indígenas;

 » Definir a quantidade necessária 
dos alimentos do cardápio;

 » Definir que produtos podem ser 
fornecidos pelos Rikbaktsa;

 » Definir internamente quais 
agricultores Rikbaktsa 
ficarão responsáveis por este 
fornecimento;

 » Participar do pregão anual no 
município de Juína, para a escolha 
dos produtores responsáveis pela 
merenda escolar. 

Fotos: Rinaldo Arruda.
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META: Aperfeiçoar a coleta e comercialização da 
castanha.

ACORDOS:

Para todos:
 » Fazer viveiro de mudas de 

castanha nas aldeias;
 » Adensar os castanhais já 

existentes com mudas novas. Usar 
mudas enxertadas que produzem 
com cinco anos; 

 » Aumentar o plantio de castanha 
perto das aldeias; 

 » Aumentar castanhais na área 
indígena plantando nas capoeiras; 

 » Fazer mapeamento de novos 
castanhais dentro das terras 
indígenas para poder planejar  
a produção;

 » As atuais ou futuras picadas e 
estradas são de uso comum,  
são comunitárias;

 » Os recursos do território também 
são de uso comunitário, todos 
podem usar. Mas, se quiser usar 
recursos perto de outra aldeia, tem 
que combinar primeiro com os 
moradores de lá.

Na Terra Indígena Erikpatsa:

 » Abrir estradas de aceso aos 
castanhais mais distantes;

 » Abrir estrada da região da aldeia 
Curva até o rio do Sangue;

 » Abrir outra estrada que sai do 
Barranco Vermelho (passando pela 
aldeia Boa Esperança) indo até 
a cachoeira do Roncador. De lá, 
descer beirando o rio do Sangue 
até perto da foz e conectar com a 
estrada da aldeia Santa Rita;

Castanha-do-Brasil.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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 » Abrir estrada da aldeia Escolinha 
até a aldeia Posto Novo;

 » Vamos vender castanha só 
através da Asirik. A associação fica 
encarregada de definir o melhor 
comprador e viabilizar a venda.

Nas terras indígenas 
Japuíra e Escondido:

 » Vamos continuar dentro do projeto 
Pacto das Águas;

 » Definir os trajetos das estradas 
a serem abertas para o acesso a 
castanhais e outros recursos.

Medindo a produção extrativista de castanha. 
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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META: Cuidar dos recursos de coleta e aproveitar 
outros produtos do extrativismo como fontes de 
renda.

ACORDOS:
 » Ao coletar patuá, açaí e buriti, não 

pode derrubar o pé, para evitar ficar 
sem essas frutas no próximo ano;

 » Cuidar para não acontecer 
queimadas descontroladas;

 » É proibido colocar fogo sem 
necessidade;

 » Para coletar recursos em volta da 
aldeia, deve-se procurar os mais 
velhos e os anciões para saber o 
jeito certo de fazer a coleta e não 
acabar com o recurso;

 » Para coletar palha, o manejo 
correto é muito importante. Sempre 
cortar o broto da folha mais 
comprida e com muito cuidado 

para não danificar o broto mais 
novo, que será usado no futuro;

 » Manejo do cipó: coletar apenas 
os mais velhos;

 » Retomar a produção da borracha. 
Consultar o Pacto das Águas e 
outros possíveis compradores;

 » Pesquisar compradores para a 
comercialização de açaí, buriti, 
patuá, copaíba e outros produtos 
do extrativismo;

 » Ampliar a produção de mel para 
consumo e para o comércio.

Lucinete e  XXXX coletando castanha.
Foto:Ana Caroline de Lima/OPAN.
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META: Ter produção agrícola e extrativista 
variada, durante o ano todo. 

ACORDOS: 
 » Desenvolver sistemas 

agroflorestais (SAF) nas três 
terras indígenas;

 » Propor intercâmbios de SAF com 
outros indígenas e com  
não-indígenas;

 » Procurar apoio técnico no 
Instituto Federal de Mato Grosso 
(IFMT) ou outro órgão público;

 » Com apoio técnico, escolher 
áreas para projetos de formação 
de longo prazo de sistemas 
agroflorestais;

 » Aproveitar áreas desmatadas 
próximas das aldeias para 
recompor a vegetação com 
sistemas agroflorestais;

 » Criar projeto de adensamento de 
quintais: aproveitar os quintais e 
diversificar seus cultivares para 
formar sistemas agroflorestais.

META: Agregar valor aos produtos do 
extrativismo.

ACORDOS:
 » Apoiar a criação de uma indústria 

de beneficiamento de castanha e 
de outros produtos do extrativismo, 
com os recursos prometidos no 
Plano Básico Ambiental (PBA) da 
BR 174. Apresentar de imediato, 
o projeto, já em elaboração, para 
não deixar o recurso voltar;

 » Construir barracão, prever luz, 
água e toda a infraestrutura 
necessária para montar a  
indústria na área;

 » Comprar ferramentas e 
maquinário para o beneficiamento 
da castanha e polpas de  
frutas variadas;

 » Acompanhar as normas da 
vigilância sanitária;

 » Pensar no combustível e 
transporte para a coleta  
de castanha;

 » A discussão técnica de criar uma 
cadeia de valor será realizada no 
âmbito do PBA da BR 174;

 » Estudar a perspectiva de criar 
uma cooperativa;

 » Aproveitar a indústria 
de beneficiamento como 
oportunidade de trabalho para os 
jovens dentro da área;

 » Procurar apoio técnico para cursos 
de capacitação para os trabalhos 
na indústria;

 » Capacitar um grupo para a 
gestão e operação da indústria;

 » Encaminhar jovens que já 
acabaram ensino médio para  
fazer administração;

 » Num prazo mais longo, criar 
e manter mini-indústrias de 
beneficiamento nas  
aldeias maiores.
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META: Aproveitamento de áreas já desmatadas 
e diversificação de cultivares.

ACORDOS:
 » Pesquisar a viabilidade de plantio 

e comercialização de cacau e 
outras variedades;

 » Fazer intercâmbio com os Suruí, 
para ver como eles cuidam do 
plantio e comercialização do café;

 » Procurar orientação técnica e 
apoio na Empaer;

 » Desenvolver projeto de plantio 
e adensamento de café para 
consumo e venda;

 » Aproveitar as grandes áreas 
já abertas para fazer roças 
comunitárias mecanizadas;

 » Desenvolver sistemas 
agroflorestais.

META: Desenvolver 
o potencial de outras 
fontes de renda.

ACORDOS:

Turismo
 » Pesquisar a viabilidade de 

desenvolver projetos de 
etnoturismo e visitação nas três 
terras indígenas;

 » Fazer mapeamento completo de 
pontos de turismo dentro  
das áreas; 

 » Realizar capacitação para 
organizar o turismo.

Alice e Ivo  olhando o território.
Foto: Rinaldo Arruda/OPAN.
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Gado
 » Avaliar, com apoio técnico, 

os custos, as vantagens e as 
desvantagens de criação de gado 
em áreas já abertas;

 » Aproveitar áreas grandes, com 
pastagens já formadas, para criar 
gado e gerar alimento e renda 
para a comunidade.

Produção de móveis rústicos 
 » Aproveitar madeiras caídas ou 

mortas na mata para produzir 
móveis rústicos de modo 
legalizado; 

 » Fazer formação em marcenaria e 
reaproveitamento de madeira;

 » Pesquisar potencial de venda de 
móveis rústicos na região;

 » Elaborar projeto e montar uma 
marcenaria piloto na aldeia.

Pscicultura 
 » Fazer levantamento nas três terras 

indígenas de interessados  
em piscicultura;

 » Procurar apoio para formação de 
indígenas para criar peixe perto das 
aldeias e gerar alimento e renda.

TEMAS PRIORITÁRIOS: METAS E ACORDOS

Tirando madeira para telhado.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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META: Melhorar a produção e o comércio de 
artesanato.

ACORDOS:
 » Discutir e entender melhor a 

cadeia de valor do artesanato;
 » Definir internamente o custo 

(tempo, material, esforço) de 
produção dos vários tipos de 
artesanato produzidos  
pelos Rikbaktsa;

 » A Aimurik deve definir um preço 
mínimo a ser respeitado por todos 
os que vendem artesanato;

 » Montar um grupo para divulgar o 
artesanato Rikbaktsa em eventos 
e outras situações;

 » A Aimurik, com apoio da OPAN, 
apresentar projeto de confecção e 
comercialização de biojóias para a 
embaixada da Noruega;

 » Produzir um catálogo dos 
produtos do artesanato;

 » Pesquisar como fazer vendas de 
artesanato pela internet;

 » Criar um site para venda de 
artesanato Rikbaktsa;

 » Produzir um livro sobre a arte 
plumária e pintura corporal 
Rikbaktsa;

 » Com o livro produzido, desenvolver 
articulação com o Iphan para fazer 
tombamento da arte Rikbaktsa 
como patrimônio cultural.

Eriberto trabalhando no tear manual.
Foto: Rinaldo Arruda.

Anita cortando peça artesanato. 
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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c) Organização social: governança, 
associações e comunidade

303
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Nosso povo está crescendo e as 
velhas lideranças e muitos anciões 
importantes já nos deixaram. 
Nossas terras foram demarcadas e 
homologadas, mas os perigos que 
nos ameaçavam continuam a existir e 
se tornam ainda mais fortes. Nós, as 
lideranças e a comunidade, temos a 
responsabilidade de dar continuidade 
à nossa cultura e trazer a juventude 
para nos ajudar. 

Ultimamente, nossa população 
aumentou, criamos mais associações, 
nossas aldeias se multiplicaram e 
toda essa mudança trouxe alguns 

problemas: a dificuldade de os jovens 
acompanharem os mais velhos 
nos afazeres; muitos acidentes de 
carro, moto ou voadeira; conflitos 
entre as pessoas causados pelo uso 
abusivo do álcool; algumas vezes 
falta de melhor entendimento entre 
associações, caciques, lideranças  
e comunidades.

Por isso, temos que pensar em 
nossa organização interna, ela é 
indispensável para a defesa e bom 
aproveitamento de nosso território 
e para garantir nossa qualidade de 
vida e bem-estar.

Festa. 
Foto: Idinei Zotsitsa.
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Para enfrentar estas questões 
encaminhamos os seguintes 
acordos:

META: Melhorar nossa governança interna.

ACORDOS:

Associações:
 » A Associação Indígena do Povo 

Rikbaktsa (Asirik) representa todo 
o povo Rikbaktsa;

 » A Associação Indígena das 
Mulheres Rikbaktsa (Aimurik) 
também representa todas 
as mulheres de todo o povo 
Rikbaktsa; 

 » As outras associações têm 
sua área própria de atuação e 
representação;

 » Todas estas associações têm que 
trabalhar em conjunto, mantendo 
contato e acordo umas com as 
outras, para uma melhor organização 
interna do povo Rikbaktsa;

 » As associações têm que 
consultar os caciques de sua área 
de representação e decidir de 
acordo com eles; 

 » As associações têm que fazer 
reuniões periódicas com a 
comunidade, para fazer prestação 
de contas e para tratar de assuntos 
de interesse do povo;

Assembleia Rikbaktsa, 2019.
Foto: Rinaldo Arruda.
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 » Nas eleições para a diretoria das 
associações, será bom manter 
um ou dois membros da diretoria 
antiga para passar rotinas e 
informações para a nova diretoria;

 » A Asirik se compromete a fazer 
uma assembleia geral por ano,  
no tempo certo;

 » Nas assembleias gerais, a 
alimentação deve ficar por 
conta dos próprios Rikbaktsa e 
todos devem contribuir, pois a 
assembleia é nossa;

 » Regularizar a documentação de 
todas as associações e manter 
sempre em dia;

 » Atualizar o logotipo e identidade 
visual das associações para cartões 
de visita, cartazes e outros usos.

Caciques e lideranças 
 » Os caciques são escolhidos pelos 

moradores da aldeia e devem 
sempre ouvir e orientar  
a comunidade;

 » O papel do cacique é ser o 
organizador e articulador das 
atividades de sua aldeia;

 » O papel das lideranças, 
professores, AIS, Aisan é liderar 
grupos de trabalho e apoiar o 
cacique e comunidade;

 » Os caciques devem sempre tomar 
frente e ser responsáveis pelas 
iniciativas de enfrentamento dos 
problemas da comunidade;

 » Os caciques devem fazer reunião 
com a comunidade pelo menos 
uma vez por mês, do mesmo modo 
devem proceder os professores e 
agentes de saúde.

META: Controlar o ingresso de não indígenas em 
nosso território.

ACORDOS:
 » Só cacique pode autorizar a 

entrada de brancos, depois de 
conversar com a comunidade; 

 » Pesquisadores devem primeiro 
ser aprovados pela Funai e depois 
pelos caciques;

 » Nenhum Rikbaktsa, nem mesmo o 
cacique pode autorizar a entrada 
de outras religiões ou igrejas em 
nossas áreas sem o consentimento 
de toda a população e de todas as 
associações do povo Rikbaktsa;

 » As empresas ou empreendimentos 
devem respeitar as normas que 
estão definidas no Protocolo de 
Consulta do Povo Rikbaktsa.



PLANO DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL DO POVO RIKBAKTSA

309

TEMAS PRIORITÁRIOS: METAS E ACORDOS

META: Controlar o uso abusivo do álcool em 
nosso território.

ACORDOS:

 » A comunidade tem que ter 
responsabilidade social: todos 
têm que discutir juntos e definir 
o caminho em conjunto. Não 
adianta encaminhar para Juína 
ou Brasnorte para a Casai resolver, 
assim não tem solução, não há 
meios de tratamento ou internação 
fora da área. Tem que conversar  
na aldeia;

 » Tem que fazer trabalho preventivo 
envolvendo os agentes indígenas 
de saúde, agentes indígenas de 
saneamento, professores, caciques, 
comunidade. Fazer palestras e 

rodas de conversa regulares  
nas aldeias;

 » O cacique e as lideranças têm 
que “tomar a frente” junto com a 
comunidade para resolver  
os problemas;

 » Quem beber e perturbar os outros 
vai ser chamado atenção em 
reunião da comunidade. Se a 
comunidade não chamar atenção, 
pessoas de outras aldeias ficam 
autorizadas a chamar uma reunião 
na aldeia dela para chamar a 
atenção da pessoa que abusou  
da bebida;

Aldeia Pé de Mutum, T.I. Japuíra. 
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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 » Pessoas que abusarem do álcool 
e forem AIS, professores ou 
ocuparem cargo: a comunidade 
deve chamar atenção. Se não 
parar na terceira vez, encaminhar 
documento para o órgão público 
pedindo o desligamento do 
funcionário. Se for o cacique, 
será destituído e a comunidade 
escolherá outro;

 » Está proibido trazer bebida para 
vender nas aldeias. Cada um tem 
sua responsabilidade sobre  
beber ou não;

 » Não aceitar e não permitir que 
pessoas de fora tragam bebidas 
para dentro das aldeias;

Revoada de pássaros.
Foto: Rinaldo Arruda.
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d) Saúde
“Nos últimos tempos, mudou muito nossa situação de saúde. De 

um lado, melhorou muito “depois que teve a instalação do sistema 
de saneamento básico e cuidado com a água e a contratação 

de Aisan, que somou mais ainda. Começou a diminuir muito os 
índices de diarreia e infecção respiratória aguda (IRA). Nos últimos 

anos, começou a ter tratamento dentário, diminuiu muito a cárie 
na comunidade, a gente trabalha todo mês fazendo palestra sobre 

essa questão dentária, doença sexualmente transmissível (DST), 
saúde da mulher... De outro lado, piorou: ‘as principais doenças 

agora são casos de pneumonia, câncer... Pedra na vesícula existem 
vários que tem... Pressão alta, diabetes, antes não tínhamos isso, 
agora vem acontecendo muito, acho que devido a alimentação”

(Leonardo Hirikma, aldeia Cerejeira, T.I. Japuíra)

“Em muitas Casais os médicos já foram excluídos. A Casai de Juína 
ainda tem um médico, mas está ameaçado de sair. Lá, muitos 

medicamentos estão em falta, as vacinas também estão em falta”
(Nelson Mutzie, aldeia Primavera, T.I. Erikpatsa)

Darlene com sua criança durante a expedição pelo rio Juruena. 
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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A situação de atendimento à 
saúde indígena também tem 
piorado muito e está cada vez mais 
ameaçada pelo governo atual, 
houveram cortes nos recursos de 
combustível e manutenção de 
veículos. Também há problema 
para se fazer cirurgia em Juína, 
pois o Hospital Municipal está com 
o centro cirúrgico em reforma. 

Como lá é a referência oficial, 
não conseguimos fazê-las em 
outros lugares. Com essa situação, 
há uma fila de espera de meses 
para operar pedra na vesícula 
e a demora é perigosa para os 
pacientes. A situação está péssima. 
A proposta e encaminhamento do 
governo é diminuir em 67% a força 
de trabalho na saúde indígena.

Faltam poços artesianos em muitas 
das nossas aldeias e mesmo os que 
já foram aprovados aguardam a 
liberação de recursos e ainda  
não há previsão.
 
Também a Casai não providencia 
visita, remoção ou transporte para 
indígenas moradores na cidade. Se 
o indígena é morador da cidade, 
definitivo ou só como estudante, 
para ser atendido na Casai, ele tem 
que ir lá por conta própria. Mas e 
se ele estiver muito mal e não tiver 
nenhum meio para chegar lá?

Frente a essa situação 
apresentamos nossas metas e os 
acordos feitos com a comunidade:

META: Melhorar as condições de atendimento à 
saúde nas aldeias.

ACORDOS:
 » Implantar posto de saúde na 

aldeia Castanhal;
 » Instalar internet de boa qualidade 

em todos os postos de saúde;
 » Destinar carro que fique 

permanente no porto da 
Terra Indígena Japuíra para 
atendimentos emergenciais;

 » Que sejam reconhecidos 
na categoria de auxiliar de 
enfermagem os profissionais que 
possuem formação e atualmente 
são enquadrados como agentes 
de saúde (T.I. Erikpatsa;

 » Investir mais na capacitação de 
indígenas para a área de saúde, 

pois os brancos passam um tempo 
e vão embora;

 » Esclarecer, se for preciso, as 
equipes multidisciplinares para que 
entendam que estão na casa da 
gente, na comunidade da gente, tem 
que chegar com respeito. Tem que 
ouvir mais o que dizem as pessoas;

 » Antes de vir, a equipe de saúde 
tem que ligar para a aldeia, 
avisar o agente de saúde 
indígena e o cacique;

 » Quando casos sérios são 
diagnosticados, precisa ter 
tratamento mais rápido. 
Atualmente, eles não tiram daqui 
quando a pessoa piora;
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 » Respeitar critérios rigorosos para 
fazer partos com cesariana. Há um 
número excessivo de cesarianas 
com as gestantes Rikbaktsa;

 » Melhorar a questão de 
agendamento de exames 
e resultados em casos mais 
complexos;

 » Procurar o diálogo entre os dois 
tipos de medicina, a tradicional e a 
medicina do branco (biomédica);

 » Valorizar nosso conhecimento e 
uso de medicamento do  
mato nas aldeias; 

 » Procurar os que conhecem a 
medicina tradicional sempre 
que for preciso e também para 
aprender com eles;

 » Valorizar e solicitar tratamentos 
pelo pajé;

 » Fazer capacitações dos mais 
jovens junto aos pajés.

Ervas medicinais utilizas pelos Rikbaktsa. 
Foto: Hernandes Morimã.

Rafael Tsaymy e Gertrudes Ateata explicam os usos de algumas plantas medicinais. 
Foto: Luna Gámez/OPAN.
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META: Melhorar as condições de controle social 
da saúde: Ais, Aisan, conselheiros e comunidade.

ACORDOS: 
 » Fortalecer o diálogo entre 

os conselheiros de saúde e a 
comunidade para incluir as 
demandas nos seus relatórios e 
levar para as reuniões;

 » Os conselheiros devem se reunir 
com a comunidade e levar suas 
demandas para as reuniões  
dos conselhos;

 » Os conselheiros devem repassar 
para a comunidade o que se 
discutiu e o que ficou resolvido nas 
reuniões em que participaram;

 » A comunidade deve respeitar 
e valorizar o trabalho dos 
conselheiros e dos agentes de 
saúde e de saneamento.

META: Garantir boas condições para a saúde 
nas aldeias (meio ambiente e lixo).

ACORDOS: 
 » Conscientizar a comunidade de 

que o lixo atual não se deteriora e 
só aumenta, deixando a aldeia e 
os rios feios e poluídos, trazendo 
malefícios à saúde humana e  
dos animais;

 » Fazer palestras sobre a questão do 
lixo nas aldeias;

 » Desenvolver a prática de coleta de 
lixo seletiva por aldeia, orientada 
pelas escolas;

 » Implementar pontos públicos de 
coleta seletiva;

 » Procurar destinatário (comprador) 
regional para o lixo reciclável 
coletado;

 » Criar logística rotineira de coleta e 
venda do lixo coletado;

 » Procurar apoio para o 
desenvolvimento das seguintes 
oficinas para as pessoas 
interessadas:

 » Produção de papel reciclado;
 » Reaproveitamento de plástico;
 » Comercialização de plástico  

e latas.

Posto de Saúde, aldeia Primavera, T.I. Erikpatsa.
Foto: Rinaldo Arruda/OPAN.
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e) Educação e cultura
“A educação para nós é no dia-a-dia,  

nas festas, na maneira de viver” 
(Isidoro Areromuitsa, aldeia Vale do sol, T.I. Erikpatsa)

Apesar do grande avanço que a 
educação escolar vem tendo nos 
últimos anos, nas nossas áreas, 
muitos problemas ainda persistem. 

Alguns são problemas de 
infraestrutura, pois a maioria das 
escolas e seus anexos estão em 
condições muito ruins para uma 
boa qualidade de ensino. Outros 
problemas vêm do calendário escolar, 
que precisa ser mais adequado ao 
nosso modo de viver; dos conteúdos 
pedagógicos que devem refletir 
mais os conhecimentos tradicionais 

Rikbaktsa; da falta de material 
escolar próprio; das necessidades de 
formação continuada dos professores 
e gestores. Até mesmo a merenda 
escolar precisa ser mais adaptada a 
nossa cultura tradicional.

Também temos muita preocupação 
com a manutenção de nossa língua 
materna, de nossos conhecimentos 
tradicionais. Todos entendem que a 
escola não dá conta de resolver todos 
os problemas, mas pode ser uma 
grande parceira no fortalecimento 
cultural do povo.

Artesanato.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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A língua materna hoje se encontra 
fraca, são poucos falantes que 
entendem a pronúncia e a escrita. 
Muitos entendem, mas não 
escrevem. Os jovens entendem, 
mas não falam nem escrevem. É 
preocupante. Precisamos melhorar  
a organização interna.

O material didático enviado pela Seduc 
demora a chegar e quando chega já 
está com informações ultrapassadas. 
Além disso, é importante trabalhar 
na produção de materiais específicos, 
que falem sobre a cultura, a roça, 
os costumes do povo, materiais que 
ensinem a língua Rikbaktsa.

No estado de Mato Grosso, o cálculo 
do gasto por aluno indígena que vive 
nas aldeias é igual ao aluno que vive 
na cidade. É preciso ter legislação 
própria para escola indígena, para 
calcular diferente o custo por aluno 
de aldeia. Ele é muito mais alto do 
que o da cidade. A merenda, por 

exemplo, prevê apenas 72 centavos 
por dia por aluno (2019). Só o custo do 
transporte já ultrapassa isso! 

Os recursos deveriam ser calculados 
de acordo com a realidade da escola 
indígena, espalhada entre várias 
aldeias. Na Terra Indígena Erikpatsa, 
por exemplo, a direção da escola fica a 
100 km de distância de Juína e a última 
sala anexa fica a 40 km de distância 
da escola sede. Porém, os recursos são 
calculados de acordo com a realidade 
da escola não indígena onde tudo é  
no mesmo lugar.

Na Terra Indígena Japuíra, além dos 
trechos de estrada, as distâncias são 
percorridas pelo rio, de voadeira e 
barco, aumentando ainda mais o gasto 
de combustível e o custo por aluno. O 
mesmo ocorre na terra Escondido.

Frente a todas estas questões, 
acordamos às seguintes propostas:

META: Melhorar a estrutura física de nossas 
escolas.

ACORDOS:

 » Cobrar por infraestrutura e 
equipamentos adequados para 
todas as escolas das terras 
Rikbaktsa;

 » Informatizar todas as escolas 
Rikbaktsa;

 » Mato Grosso precisa ter legislação 
própria para a escola indígena, 
que calcule diferentemente o 
custo por aluno na aldeia. A 
escola indígena deveria receber o 
dobro de recursos da escola não 
indígena para poder atender as 
demandas da escola e para apoio 
logístico para o trabalho da equipe 
gestora (carro, combustível, barco e 
motor de popa e moto).
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Terra Indígena Erikpatsa:

 » Aldeia Escolinha: ampliação 
do prédio da escola, reformar o 
banheiro, fazer poço artesiano 
próprio, melhorar a qualidade da 
internet e comprar novos jogos  
de cadeiras;

 » Aldeia Barranco Vermelho: fazer 
reforma do prédio e poço artesiano 
próprio, melhorar a qualidade da 
internet e criar laboratório  
de química;

 » Aldeia Primavera: fazer 
alambrado em volta do prédio, 
instalar ar condicionado e 
ventiladores, comprar mesas para 
os professores e mais cadeiras 
para alunos. Melhorar a  
qualidade da internet;

 » Aldeia Pedra Bonita: reformar 
prédio, construção de mais três 
salas, internet de boa qualidade, 
alambrado em volta do prédio, 
instalação de ar condicionado 

em todas as salas, construir poço 
artesiano e biblioteca;

 » Aldeia Nova: reforma do prédio 
e do banheiro, fazer instalação 
elétrica, abrir poço artesiano 
próprio, instalar caixa d’água e 
internet de boa qualidade;Aldeia 
da Curva: reforma dos prédios, 
instalação elétrica, poço artesiano, 
internet;

 » Aldeia da Segunda: instalar 
internet de qualidade, reforma  
da escola;

 » Aldeia Beira Rio: reforma parcial 
do prédio (banheiro interditado e 
calçadas quebradas). Ampliação 
da escola com mais uma sala de 
professor, instalação de internet, 
bebedouro e mais ventiladores;

 » Aldeia Areia Branca: só tem sala 
anexa provisória de madeira, sem 
luz, água, refeitório ou banheiro. 
Falta construir um prédio com 
toda a estrutura e equipamentos 
necessário para funcionamento.

Estudante e professora na aldeia Barranco Vermelho, T.I. Erikpatsa.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Terra Indígena Japuíra:
 » Reforma geral em todas as 

salas anexas e da escola central. 
Segundo informações, o recurso 
foi liberado há alguns anos atrás 
e precisa verificar com a Seduc 
porque não foi aplicado. Caso 
não seja resolvido, juntar fotos 
da situação atual das escolas e 
anexar aos processos que estão na 
Defensoria Pública da União (DPU) 
e solicitar providências;

 » Construção de salas de 
informática, sala dos professores  
e biblioteca;

 » Adquirir um barco/motor para uso 
exclusivo da escola no transporte 
de alunos e merenda. 

Terra Indígena Escondido:
 » Reforma e ampliação da escola;
 » Criação de escola na aldeia 

Parajuba;
 » Contratação de mais professores.

META: Contribuir para o fortalecimento da 
língua e cultura Rikbaktsa.

ACORDOS:
 » Falar na língua sempre para 

valorizar nosso idioma. Tem que 
falar no cotidiano para ter de onde 
aprender melhor;

 » Que os caciques, lideranças e 
associações ajudem a incentivar as 
famílias a ensinar as crianças falar 
na língua desde casa;

 » Não zombar quando alguém fala 
errado na língua materna;

 » Construir nas aldeias ambientes 
para facilitar o aprendizado da 
língua materna; fazer mykyry 
próprio sem depender da escola. 
Lá, professores, anciões e crianças 
devem praticar a língua com 
metodologia de algum profissional;

 » Propor aumento da carga horária 
da disciplina de língua materna;

 » Fazer oficinas de língua materna 
com professores e alunos que tem 
interesse em aprender;

 » Desenvolver, na prática, 
metodologias de recuperação e 
prática de língua materna;

 » Revisar o dicionário na língua. 
Criar grupo para revisão da grafia 
de todas as palavras na língua 
materna e imprimir materiais 
didáticos na língua;

 » Elaborar listas dos nomes 
pertencentes a cada clã e subclãs 
na língua materna, para que 
todos saibam a qual clã e subclã 
pertencem e saibam qual nome 
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escolher para seus filhos;
 » Criar momentos de aprendizados 

dos jovens com os anciões;
 » Criar o coletivo jovem para 

fortalecer a participação dos 
jovens na vida da comunidade;

 » Envolver mais a comunidade, 
através das redes sociais. Criar 
página para divulgar a cultura e 
criar grupo de what’s app  
na língua;

 » Fazer camisetas com mensagens 
na língua e pinturas tradicionais;

 » Ter mais formação em 
ferramentas audiovisuais para 
incentivar os jovens a usar a 

comunicação para fortalecimento 
cultural;

 » Realizar oficinas de produção de 
redes, peneiras, lanças, bordunas, 
enfeite de pena na escola e 
convidar a comunidade  
para participar;

 » Incentivar os alunos a conhecer a 
história e os mitos Rikbaktsa;

 » Envolver os alunos nas  
festas tradicionais;

 » Reformular anualmente o Plano 
Político Pedagógico (PPP). Inserir 
mais a identidade e os costumes 
do povo Rikbaktsa.

Identificando os animais no idioma Rikbatsa. 
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Calendário escolar:
 » Organizar um calendário escolar 

específico que atenda a demanda 
do povo, que deve ser reconhecido 
pela Secretaria de Educação  
do Estado;

 » Promover a execução e a 
valorização do calendário 
diferenciado pelos próprios 
profissionais da educação 
indígena;

 » Elaborar proposta pedagógica 
voltada para incorporar as idas 
a campo durante o ano letivo. 
Exemplo: atividades como roça, 
pesca, caça e, no final do ano 
letivo, a safra da castanha;

 » Alterar os dias de luto no 
calendário escolar de três para 
sete dias ou mais (em caso de 
desaparecimento de Rikbaktsa).

Brincadeira entre Dukta e as crianças utilizando o nome de animais no idioma Rikbaktsa.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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META: Criar um cardápio com merenda escolar 
adequada para a escola indígena.

ACORDOS:
 » Reivindicar o aumento do valor do 

custo merenda aluno/dia; 
 » As merendeiras devem fazer um 

cálculo de quantidades de acordo 
com as necessidades e os hábitos 
alimentares dos Rikbaktsa;

 » Inserir, na composição da 
merenda, alimentos tradicionais 
produzidos pela comunidade: 
chicha, batata, cará, banana, 
sucos naturais e outros;

 » Incluir carne de caça e peixe no 
cardápio da merenda escolar;

 » Realizar o plantio da roça 
tradicional com os alunos para 
abastecer a escola;

 » Organizar, junto à comunidade, os 

que possuem Declaração de Aptidão 
de Produtor (DAP) para fornecer 
alimentos da roça para escola;

 » Solicitar o apoio da nutricionista 
para a elaboração do cardápio 
tradicional da escola; 

 » Elaborar cardápio tradicional 
e propor sua aceitação para a 
merenda escolar;

 » Fazer um levantamento do que 
precisa fornecer e quem tem para 
vender ao longo do ano. Fazer o 
cálculo da quantidade possível  
de fornecer;

 » Participar do pregão para 
fornecimento de alimentos para a 
merenda escolar.

Merenda escolar.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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META: Fortalecer a formação dos professores.

ACORDOS:
 » Reivindicar recursos financeiros 

para formação de professores no 
magistério intercultural e  
nível superior;

 » Formar novos professores. Temos 
40 professores, mas só 10 com 
formação superior;

 » Realizar formação em magistério 
para aqueles que precisam 
melhorar a qualidade do trabalho 
que vem sendo feito nas  
salas de aula;

 » Procurar apoio do Cefapro para 
formação mensal continuada;

 » Lutar pelo reconhecimento, pelo 
Estado, da categoria de “educador 
tradicional”. Pesquisar casos 

existentes, elaborar projeto e 
propor para a Seduc;

 » Convidar os professores mais 
experientes e os anciões para 
contribuir nas formações mensais 
dos professores;

 » Reivindicar e procurar formação 
própria para gestores da escola 
indígena e das associações;

 » Exigir melhor preparo dos não 
índios que vem trabalhar com os 
índios: tem que ter uma formação 
básica para que entrem mais bem 
preparados nas áreas indígenas;

 » Reformular o Plano Político 
Pedagógico com maior 
participação da comunidade e  
de todos os professores.

Sala de aula.
Ana Caroline de Lima/OPAN.
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META:  Produção de material pedagógico.

ACORDOS:
 » Contratar consultores especialistas 

para elaborar material didático 
em conjunto com os professores 
Rikbaktsa. Levar proposta ao MEC, 
Seduc e instituições parceiras. 
Elaborar projeto;

 » Realizar oficinas para produção 
de novos materiais sobre a 
língua materna e produção 
de artesanatos e utensílios, 
atividade que será registrada e os 
registros servirão de material para 
divulgação do conhecimento; 

 » Produzir material didático escrito e 
em audiovisual na língua materna;

 » Imprimir as cartilhas e o livro de 
cantos já produzidos;

 » Elaborar livros didáticos nas 
áreas de geografia e história, 
incorporando saberes e contextos 
indígenas e dos Rikbaktsa;

 » Criar um acervo com as 
publicações e materiais produzidos 
sobre o povo, a cultura e a língua 
Rikbaktsa;

 » Criar um acervo com trabalhos 
de conclusão de curso (TCCs) e 
outras publicações de autoria dos 
Rikbaktsa.

Os professores Fábio, Humberto, Aldenor, ???.
Foto: Rinaldo Arruda.
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f) Juventude Rikbaktsa

Nós, jovens Rikbaktsa, estamos 
preocupados com o futuro, temos 
sonhos de estudar, nos formar em 
diferentes cursos de graduação como 
enfermagem, direito, pedagogia e 
voltar para ajudar nosso povo. Ao 
mesmo tempo, queremos participar 
mais da vida na comunidade e 
contribuir com o fortalecimento da 
cultura Rikbaktsa.

Percebemos que, atualmente, 
estamos muito ligados às novas 
tecnologias, celulares, computadores 
e internet, que prendem a atenção. 
Precisamos achar um meio de 
unir o saber tradicional com os 
conhecimentos tecnológicos para que 
não se perca nossa cultura, nossas 
pinturas, nossa língua materna e a 
identidade do nosso povo.

Muitos de nós estão buscando 
formação fora das aldeias, fazendo 
cursos e faculdades como caminho 
para adquirir novos conhecimentos. 
Mas sabemos que, ao sair da 
aldeia, são muitos os desafios para 
conseguir se manter na cidade: não 
se envolver com más companhias, 
com drogas, além de ter que lidar 
com os preconceitos que sofremos 
dentro das próprias instituições de 
ensino. O jovem que escolhe estudar 
fora precisa do apoio da comunidade 
para se manter, para não esquecer 
quem é, para conseguir enfrentar os 
desafios colocados e voltar para a 
vida na aldeia.

Jovens trabalhando em grupo.
Foto: Rinaldo Arruda.
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Durante os momentos de elaboração 
do nosso Plano de Gestão Territorial 
e Ambiental (PGTA), reunimos jovens 
Rikbaktsa para pensar sobre nossa 
vida e o futuro. Debatemos quais 
são os nossos sonhos e quais as 
dificuldades que encontramos no 
caminho. Identificamos os problemas 
comuns enfrentados, como: 
aproximar dos velhos e anciões, que 
são os sabedores e guardiões dos 
costumes e da história do nosso 
povo; unir os saberes tradicionais 
com os conhecimentos tecnológicos; 
buscar formação e qualificação fora 
das aldeias com o compromisso  
de retornar.

Criamos em XX um coletivo de jovens, 
fizemos algumas reuniões regulares 
por algum tempo. Atualmente nos 
reunimos só quando é necessário um 

posicionamento específico como, por 
exemplo, no processo de elaboração 
do PGTA ou para assuntos que 
demandem um posicionamento 
da juventude Rikbaktsa. Também 
participamos, de 2018 a 2019, de 
três oficinas de formação para 
comunicadores indígenas da Rede 
Juruena Vivo. Fizemos um jornal 
sobre a cultura dos povos indígenas, 
com várias matérias sobre o povo 
Rikbaktsa e um vídeo que conta a 
história da luta do Japuíra.

Diante destes desafios, propomos 
as seguintes soluções conjuntas:

O filme “A reconquista da Japuíra”, produzido na na aldeia 
Pé de Mutum, está disponível no Youtube.

O jornal Juruena em Foco, produzido na 
aldeia Curva, está disponível no site da 
Rede Juruena Vivo.

Oficina de jornalismo realizada na aldeia Curva, 
T.I. Erikpatsa.
Fotos: Lívia Alcântara/OPAN.
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META:  Apoiar a formação dos jovens no ensino 
superior para que tragam novos conhecimentos 
e retorno para a comunidade.

ACORDOS:
 » Ter casa de apoio na cidade para 

estudantes que estão fazendo ou 
vão entrar para o curso superior;

 » Criar fundo de apoio para pagar 
alimentação, transporte e material 
de estudo dos estudantes com o 
compromisso de que eles tragam 
retorno para a comunidade. 

Usar para isso, recursos das 
associações, da coleta de 
castanha, da comercialização de 
artesanato, dos Planos Básicos 
Ambientais e outros;

 » Realizar reuniões internas 
e externas para apoio e 
acompanhamento dos estudantes 
que estão na cidade.

META:  Diminuir os preconceitos sofridos pelos 
jovens indígenas nas instituições de ensino.

ACORDOS:
 » Fortalecer a prática de realizar 

apresentações culturais e 
intercâmbios com os demais 
estudantes das instituições de 

ensino para que conheçam o 
povo Rikbaktsa e possam trocar 
experiências;

 » Fazer palestras e apresentações 
nas escolas da cidade.

Formandos na aldeia Pé de Mutum.
Foto: Rinaldo Arruda.
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META:  Ampliar a participação dos jovens na vida 
da comunidade e nas práticas de fortalecimento 
da cultura Rikbaktsa.

ACORDOS:
 » Os jovens devem ter interesse em 

procurar os mais velhos e solicitar 
aprendizado;

 » Os mais velhos devem ter interesse 
e paciência para ensinar a cultura 
aos mais novos;

 » Conhecer as experiências de 
outros povos que vem conseguindo 
envolver os jovens na cultura e no 
cuidado do território;

 » Construir mykyry nas aldeias, 
para reunir jovens e anciões para 
praticar a língua materna, fazer 
artesanatos e utensílios, aprender 
a afinar flautas, pintura corporal, 
histórias e cantos do povo 
Rikbaktsa;

 » Criar grupo de jovens para 
fortalecer a cultura, registrar e 
divulgar os eventos dentro e  
fora das aldeias;

 » Criar página nas redes sociais 
para divulgar a cultura Rikbaktsa;

 » Fazer formação sobre audiovisual 
para que os jovens aprendam 
a usar as tecnologias como 
ferramenta de fortalecimento 
cultural;

 » Adquirir equipamentos 
audiovisuais com o apoio das 
associações e parceiros.

Casa tradicional na T.I. Escondido.
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.
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Apresentação tradicional pelos jovens na aldeia  
Pé de Mutum.  
Foto: Rinaldo Arruda
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