plano de ação wajãpi

Vamos usar esse livro para orientar as
políticas públicas e nossos parceiros
no trabalho com nosso povo, e também
para orientar o nosso trabalho interno.
Por isso ele se chama Plano de Ação,
que traduzimos na nossa língua como
Mosikoa’y rã kõ.

Nós Wajãpi não queremos perder
nossos conhecimentos. Queremos
sempre valorizar nosso jeito de pensar. Os conhecimentos não indígenas são importantes para os Wajãpi,
mas não podem substituir os nossos
conhecimentos.
Nossos conhecimentos são nossa
riqueza, que queremos deixar para
nossas gerações futuras junto com
nossa terra e a floresta. Por isso,
fizemos este Plano de Ação.
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APRESENTAÇÃO

Como e para que fizemos esse plano de ação
Durante 2010 e 2011, alguns professores, pesquisadores, agentes de saúde e chefes wajãpi
participaram de oficinas organizadas pelo Iepé – Instituto de Pesquisa e Formação Indígena para o
projeto de fortalecimento dos direitos culturais. Durante essas oficinas nós discutimos sobre cinco
linhas de ação importantes para a vida dos Wajãpi, agora e no futuro.
Este livro é o resultado das discussões de cinco oficinas e de reuniões em algumas aldeias,
feitas na etapa final do projeto sobre direitos culturais.
Faz muito tempo, desde o começo da existência da organização que representa os Wajãpi, que
chamamos Apina – Conselho das Aldeias Wajãpi, que estamos lutando e defendendo os nossos
direitos para garantir um bom atendimento pelos governos federal, estadual e municipal. Nós já
estamos trabalhando na melhoria da qualidade do atendimento nas áreas de educação e saúde.
Mas estamos vendo que sem respeitar a cultura wajãpi, sem proteger a nossa terra e sem fortalecer a nossa organização política, o trabalho dos governos junto com os Wajãpi não vai dar certo.
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Quando fizemos o trabalho que começou com os cursos sobre direitos culturais e terminou
com o Plano de Ação, demonstramos que os conhecimentos tradicionais sempre devem servir
para nossos jovens e as próximas gerações. É importante os jovens continuarem interessados no
patrimônio wajãpi para conviverem com os não-índios sem sentir vergonha da sua cultura. Isso
depende do nosso trabalho e também do jeito como o governo trabalha com os povos indígenas.
Vamos usar esse livro para orientar as políticas públicas e nossos parceiros no trabalho com
nosso povo, e também para orientar o nosso trabalho interno. Por isso ele se chama Plano de
Ação, que traduzimos na nossa língua como Mosikoa’y rã kõ.
Vamos executar esse Plano de Ação com as aldeias, fazendo reuniões locais e fazendo na prática o que decidimos. Por exemplo: fazer festas, ouvir as histórias dos velhos e usar os utensílios
que nós mesmos sabemos fazer. Assim ensinaremos os nossos jovens e crianças a aprender os
nossos conhecimentos nas práticas, para fortalecer nossa organização social.
Esse Plano de Ação tem trabalhos externos (quando depende das políticas públicas) e trabalhos internos (quando depende só dos Wajãpi). Por isso ele é a nossa arma para acertar o nosso
objetivo geral: garantir a boa qualidade de vida dos Wajãpi no futuro.
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Terra Indígena Wajãpi
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Nossas linhas de trabalho, nossos objetivos
Cinco assuntos devem acompanhar para sempre os Wajãpi:
terra e ambiente
saúde
cultura
educação
fortalecimento político

Pensando nesses assuntos, escolhemos seis objetivos principais do nosso trabalho:
1

A floresta viva, com toda sua riqueza.

2

A Terra Indígena Wajãpi sem invasores.

3

A boa saúde dos Wajãpi.

4	Novas gerações valorizando e usando na prática a nossa língua materna e os nossos conhecimentos tradicionais.
5	Educação escolar diferenciada e com formação diversificada nas aldeias.
6 Os Wajãpi bem articulados internamente e externamente para resolver nossos
problemas e lutar pelos nossos direitos.
Nosso objetivo geral é a boa qualidade de vida para os Wajãpi agora e no futuro.
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Nossos conhecimentos são nosso patrimônio cultural
O mundo dos não-índios está interferindo nos nossos conhecimentos. Eles são importantes e necessários porque orientam nosso jeito de viver. E nosso jeito de viver é a origem dos nossos conhecimentos. Nós transmitimos conhecimentos para as novas gerações no dia-a-dia, na prática, vivendo do
nosso jeito.

Nós Wajãpi não queremos perder nossos conhecimentos. Queremos sempre valorizar nosso
jeito de pensar. Os conhecimentos não indígenas são importantes para os Wajãpi, mas não podem
substituir os nossos conhecimentos.
Pelos nossos conhecimentos sabemos cuidar da nossa terra e da floresta. Sabemos também
nos relacionar com as pessoas, com outros seres, outros povos e com tudo que existe no mundo.
Os conhecimentos wajãpi sevem para viver bem, para fazer nossas festas, respeitar nossas regras
e usar os recursos da floresta sem destruir. Nossos netos precisam continuar usando todos os
nossos conhecimentos na prática.
Não queremos trocar nossos conhecimentos pelo conhecimento dos não-índios. Eles têm que
respeitar o que conhecemos há muito tempo. Os não-índios precisam entender que temos um
jeito diferente de viver, de se organizar, de pensar e que tudo isso está ligado. Temos que mostrar
e explicar tudo isso para os não-índios, pois eles acham que os povos indígenas não têm seus
próprios conhecimentos.
Nossos conhecimentos são nossa riqueza, que queremos deixar para nossas gerações futuras
junto com nossa terra e a floresta. Por isso, fizemos este Plano de Ação.
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Exemplos dos nossos conhecimentos
Achamos importante mostrar um pouco do nosso conhecimento para os não-índios que vão ler
este livro, para entenderem como vivemos e pensamos de um jeito muito diferente. Assim, vão
perceber que não podem trabalhar com os Wajãpi do mesmo jeito que trabalham com outros povos.
Abaixo escrevemos um pouquinho sobre alguns assuntos, só para dar uma ideia. Mas nossos
conhecimentos sobre cada assunto não cabem nesse livro, nem em muitos livros. Quem quiser
entender bem nossa cultura, precisa estudar muito. As pessoas e órgãos que trabalham com os
Wajãpi precisam perguntar para nós como o seu trabalho pode ajudar a fortalecer nossa cultura, e
não atrapalhar.
Teko | vidas, jeitos de ser
Para nós Wajãpi as pessoas inteligentes e fortes podem ser consideradas teko kõ. Os seres teko kõ têm
suas capacidades de pensar e construir as coisas, por
isso os animais e aves nos chamam de teko kõ. Antigamente quando nosso dono estava no meio da gente, nós
e os animais falávamos uma só língua; aí nosso dono
falou para as caças para chamarem os Wajãpi de teko
kõ. Não existe só uma cultura universal porque as aves
não vivem na nossa cultura, nem os mucuins, nem a
floresta... Cada pessoa vive do seu jeito, tem sua qualidade de vida, o seu reko que nós traduzimos como “cultura”. Aqui no planeta cada tipo de ser tem o seu reko,
como por exemplo os animais, as plantas, as pedras,
as montanhas, os rios etc. Cada povo humano também
tem o seu reko. Nós Wajãpi temos conhecimentos sobre
todos esses modos de vida. Cada ser conhece e tem
conhecimentos de acordo com o modo de vida deles.
Tem teko quem trabalha bem, quem faz todas as coisas
rapidamente, se vira sozinho: construir a casa, caçar,
fazer caxiri, tecer a rede, trançar o tipiti etc. A criança
tem otekokuwa vay quando começa a falar e então depois vai saber fazer as coisas. Quem trabalha bem e é
inteligente, não depende das outras pessoas para fazer
as coisas, é teko.

Wanakõ | subgrupos wajãpi
Todos os Wajãpi não são iguais entre si. Existem vários subgrupos wajãpi que falam diferente e têm seus
próprios chefes. As festas de cada subgrupo são diferentes, as histórias que cada um conta também. Cada
subgrupo ocupa uma região da Terra Indígena Wajãpi e
as pessoas de um grupo só podem morar em outra região se casarem com um morador de lá.

Janeayvu | nossa língua
Antigamente falávamos só uma língua - as caças,
as florestas e outros grupos indígenas e não-indígenas
falavam na mesma língua. Todos se entendiam, não tinha como esconder quando falavam sobre segredos ou
faziam fofocas. Algumas gentes falavam para nossos
antepassados não acreditarem nas falas de nosso dono
(janejarã). Também era difícil matar as caças, porque
elas falavam para o caçador: “por favor, não me mata!”.
Então, depois, nosso criador mudou tudo, deu uma língua para cada grupo não indígena, deu uma língua para
cada grupo indígena e mudou a língua dos animais e das
florestas. Aí não dá mais para entender quando eles se
conversam. Mas na visão do pajé todos os seres falam
como nós. Hoje os Wajãpi estão falando com a língua
wajãpi mesmo. Nós temos subgrupos que falam com sotaques diferentes.

Taivïgwera ayvukwerã | histórias dos antepassados
As histórias e as falas dos antepassados são ricas
de conhecimentos e sabedorias. Elas explicam sobre as
festas, sobre o jeito de abrir uma roça, sobre o jeito
de caçar. Também explicam sobre as origens dos Wajãpi, dos animais e de tudo o que existe. Através das
histórias aprendemos a respeitar a floresta e conviver
bem com ela. Para transmitir esses conhecimentos não
precisamos das escolas, é a família de cada um que vai
contando e transmitindo. Isso é uma forma de mostrar o
que acontecia e o que vai acontecer no futuro.
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Janeypy | o tempo da nossa origem
Temos conhecimentos sobre a época de nossa origem, quando os Wajãpi viviam junto com nosso dono
(janejarã) e com os animais. Era o tempo do trabalho de
criação de outras gentes. Por isso nós sabemos que hoje
tem gente que vira macaco, tem gente que vira onça,
sucuri, peixe etc. Também tem coisa que virou gente,
como o tapuru, o papagaio, o macaco, um tipo de pupunha da floresta (maraja’y) etc. Naquele tempo janejarã
avisou que ia ficar sempre cuidando da gente, mas que
ele também ia dormir, não ia ficar sempre olhando para
nós. Por isso, quando acontece alguma coisa ruim com a
gente, sabemos que janejarã está dormindo. Foi naquele tempo que nosso dono ensinou muitas coisas para os
Wajãpi e deixou as regras que seguimos até hoje.

Ija mãe kõ | donos
Dono para nós é responsável por alguma coisa, como
por exemplo, a pessoa que tem uma casa. Só o dono da
casa é que é responsável por ela; outras pessoas não
podem entrar de qualquer jeito. Aqui na terra existem
muitos donos: o dono dos rios, os donos das montanhas,
os donos das florestas, os donos da terra e outros. Os
donos dão regras para os homens e as mulheres. Por
exemplo, quando a mulher fica menstruada ou quando
tem filhos pequenos tem que fazer resguardo, senão o
dono da terra ou o dono do rio vão jogar espíritos maus
para ela ou para outras pessoas da comunidade. Mas os
donos são invisíveis e só os pajés é que podem ver e
conversar com eles. Tem também o nosso dono, como
nosso criador.

Janejarã | nosso criador
Nosso criador criou nossos ancestrais através de uma
flauta comprida que chamamos de jimi’a puku. Ele deu
para nossos antepassados essa flauta que usamos até
hoje. Janejarã também criou a flauta ture e falou que
temos que cantar dentro dessa flauta quando tocamos,
e assim conseguimos ter muitos filhos e aumentar nossa
população. Até hoje fazemos festas com essas flautas.
Existe um tipo de ture, que chamamos de ture puku, que
janejarã deixou para nós chamarmos a chuva e clarear a
escuridão quando o mundo acabar. O nosso criador deixou mais duas coisas muito importantes para nós, que
estamos cuidando até hoje. Deixou a bananeira takõme,
que vai servir para apagar o fogo no futuro, quando janejarã queimar a terra para renovar, ou quando a terra queimar sozinha. Por isso cuidamos muito para não
perder essa planta. A última coisa que janejarã deixou
para nós antes de ir embora foi o milho. Ele tirou o milho
do olho dele; o caroço do milho é a pupila do olho de
janejarã. Ele falou que se perdermos o milho a terra vai
enfraquecer até acabar. Por isso sempre ficamos preocupados com nossas plantas, especialmente o milho. Foi
também janejarã que nos deixou nosso jeito de viver e a
língua que falamos. Depois de criar os Wajãpi, janejarã
continuou criando gente transformando as coisas e os
animais.
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Yva | céu
Nós Wajãpi temos conhecimentos muito diferentes
do que a explicação dos não-índios sobre o céu. O céu
para nós é como se fosse outra aldeia que podemos visitar e viver bem. Depois que morremos nosso princípio vital vai viver nessa aldeia com os nossos parentes
que já morreram. Nós sabemos como é o céu porque
antigamente vários antepassados nossos foram até lá
e voltaram para contar. Eles contaram que enxergaram
a panela para carregar água como um paneiro, o beiju, enxergaram como casca de uma árvore, a raiz de
mandioca como a raiz de uma embaúba, a farinha como
terra de casa de saúva, e a anta é como um pau podre
cheio de fungo. Assim, lá tudo aparece diferente para
quem ainda não morreu. Para nós não existe só um céu,
tem várias camadas de céu. A primeira camada é a aldeia dos urubus. Acreditamos que nosso criador janejarã mora no céu mais alto. Em todas as camadas tem
almas e espíritos das pessoas.

Yvytu | vento
Existem cinco tipos de vento: o vento do inverno,
que é forte e derruba as árvores; o vento do verão,
que é bom para queimar nossa roça; os ventos dos redemoinhos pequenos; o vento muito forte, que destrói
tudo, como o furacão; e o vento cheio de doenças e
espíritos maus. Tem os donos do vento e são eles que
mandam esse vento ruim. Esses donos são as árvores
que tem paje, como angelim, samaúma, japukuriwa etc.
Nós tentamos não derrubar essas árvores para respeitar
os donos do vento. Quando os homens fazem resguardo,
nunca derrubam essas árvores. Os donos delas têm seus
xerimbabos: tucano, arara, vários tipos de passarinho.
Quando não cumprimos as regras de resguardo é que
eles vão mandar o vento. O dono da floresta e os donos
das montanhas também mandam ventos ruins quando
ficam bravos. As pessoas que têm pajé trabalham junto
com os donos, por isso elas podem acalmar os ventos
que trazem as doenças, ou mandar esses ventos para
prejudicar alguém. O vento fraco ajuda os caçadores a
sentir o cheiro do caititu, do cocô de guariba etc. Mas
pode atrapalhar se levar o cheiro do caçador para os
animais.

Yvy | terra
A terra para nós Wajãpi é onde nós e outro animais
pisamos, onde nascem as árvores, onde fazemos as casas, as roças, onde plantamos. Existem vários tipos de
terra: tem lugar onde a terra tem areia, onde tem cocô
de minhocas, onde a terra é dura, onde a terra é vermelha, onde a terra é preta, onde a terra é amarela etc.
Terra que tem pedra não é boa para plantar. Em alguns
lugares, a terra é oca e faz barulho quando pisamos
nela. Dentro da terra moram o dono da terra, as minhocas, vários tipos de formiga, algumas rãs etc. O tatu, a
paca, o jabuti, o caititu e os calangos fazem sua casa e
têm seus filhotes em buracos na terra. Em baixo dessa
terra existe outra, onde os donos da terra fazem suas
aldeias e roças. O dono da terra é muito perigoso para
nós quando pisamos a terra sem respeitar o resguardo.
Também quem tem filho recém-nascido não pode cavar
a terra.

YY | rios
Para nós Wajãpi tem vários tipos de rios, como os
igarapés, rios grandes, lagoas e mares. Existem rios
temporários e existem rios que nunca secam. Quem fez
os rios foi o caramujo grande, quando o filho mais velho
do nosso dono chutou a bunda dele. O caminho dos rios
foi feito pelos martins-pescadores, que foram puxando
as águas com suas asas. As lagoas são feitas pela sucuriju que é o dono desses rios. Dentro dos rios tem
muitos seres que vivem: peixes, ariranhas, jacarés, sucurijus, tartarugas, camarões, caranguejos etc. O rio é
importante para nosso consumo, porque pegamos água
para fazer alimentação. Os animais também vivem tomando água.

~ | verão
Kwaray reme
O verão é muito importante para qualquer ser vivo e
não-vivo. Durante o verão, algumas caças ficam gordas,
como o caititu, a queixada, o mutum etc., mas é mais difícil de caçar, porque os animais não deixam rastro. Nessa época gostamos de pescar e as famílias abrem suas
roças. Durante o verão a maioria das famílias gosta de
viajar para as suas aldeias novas. Temos algumas festas
que fazemos no verão como: festa do taru-taru (passarinho de janejarã, que avisa que está começando o verão),
festa do tapena (pássaro tesoura), festa do milho etc. O
verão é época de fazer cerâmica porque no inverno não
dá para tirar barro do fundo do rio. Também fazemos colares com sementes de parakaru’a. Algumas frutas marcam o verão, como o maruka e o caju. Quando os peixes
vão comer flores e frutas que dão na beira do rio durante
o verão, fica fácil pescar com flecha. O pássaro pokã canta no final do verão, avisando que vai começar o inverno.

~ | inverno
Amanã reme
Na época do inverno aparecem os igapós. O tempo
fica nublado e chuvoso, as rãs cantam para chamar mais
chuva. Todos os Wajãpi sabem que não podem imitar o
canto da rã muruwa porque isso é perigoso para a vida
deles. No inverno tem muitas frutas silvestres como bacaba, açaí e outras. No começo do inverno fazemos as
festas de peixes; nessa época ocorrem as desovas e as
piracemas. Gostamos de aproveitar essa época para ficar em casa e fazer tipitis, cestos, arcos, flechas, redes,
tipóias etc. Na época do inverno as aves e os animais
se reproduzem mais. Por isso chamamos os filhotes de
“xerimbabo das rãs muruwa”. Não podemos pegar esses
filhotes para criar porque eles morrem logo. No final do
inverno é a cigarra sirarã que cria os filhotes dos animais
como seus xerimbabos.
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Ka’a | floresta
A floresta para nós Wajãpi é onde tem as árvores,
as frutas, os vegetais, os materiais para fazer as casas, as montanhas, os açaizais, os remédios do mato,
as caças, os tabocais, os lugares onde a mata é cerrada,
os lugares onde tem árvores altas e baixas, os igapós,
os lugares planos etc. Tem também o dono da floresta.
Quando a gente fica na floresta até o fim do dia, ele fica
bravo, ele solta cheiros ruins e faz a gente ficar tonta,
esquecemos o caminho e nos perdemos. Quando precisamos dormir no meio do mato, nós rezamos, pintamos
nosso corpo e fazemos fogo para não dormir no escuro.
Também levamos nosso cachorro, porque o dono da floresta tem medo dele. Ou avisamos quem tem paje sobre o nosso caminho para ele afastar os donos e outros
perigos. Nossas histórias contam que janejarã mandou
os animais plantarem algumas árvores da floresta. As
cutias e seus ajudantes, cutiaras e quatipurus, plantam
castanha, andiroba, inajá, murumuru, buriti etc. Os tucanos e seus ajudantes, jacus e outros pássaros, plantam açaí, bacaba, murici, turiwororo, kurapajã etc.

Mijarã | caças
Mijarã são as caças que vivem na floresta. Nós classificamos dois tipos de caças: as caças que nós comemos
e as caças que não comemos, mas outros seres comem.
As caças que comemos são anta, caititu, queixada, veado, tamanduá, cutia, macacos etc. As caças que não comemos são: quandu, mucura, cobras, tamanduá mirim,
garça, sucuri etc. Existe o dono da caça, que fica bravo
quando matamos muita caça, quando matamos a caça
e não levamos para comer na aldeia, ou quando maltratamos os filhotes que pegamos para criar. Quando isso
acontece, ele pode esconder todas as caças.
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Wyrakwerã | aves
As aves que comemos são: mutum, arara, jacu, tucano, jacamim etc. Tem aves que não comemos, como corujas, algumas garças, urubus etc. As aves também têm
seu dono. Se matamos uma ave quando temos filhos
recém-nascidos, esse dono pode matar nossos filhos ou
fazer nossos filhos ficarem doentes ou deficientes.

Pira | peixes
Os peixes que comemos são: surubim, pacu, piranha,
trairão etc. Os peixes que não comemos são wakaripe,
jakare petã, tajau ipira, tumujukwerã, tenapã’ã ay jarã
e araraipira. Não sabemos como os não-índios chamam
esses peixes. Existe um tipo de moju que chamamos de
pirayta, que é o dono dos peixes.

Jiporaka | caçar bem
Quando o caçador é bom, as caças gostam de aparecer para ele. Nós usamos remédio para a caça não ter
medo da gente, para atrair os animais. Para ser um bom
caçador a pessoa tem que se cuidar bem, acordar cedo
e de vez em quando tem que tomar ferroada da formiga
tapija’i, ou arranhar com a unha do gavião. Também
não pode ficar perto de mulheres menstruadas. Quando
um rapaz está começando a caçar sozinho, a mãe dele
não pode dividir a caça que ele mata e ele mesmo não
pode comer muito dessa caça, só alguns pedaços, como
a costela. A família do caçador tem que cuidar bem dos
ossos e dos pêlos dos animais que ele mata: tem que
achar um local longe da aldeia para deixá-los, como os
tocos de árvores onde os cachorros não conseguem alcançar. Também não podemos urinar perto desse local.

Jane remi’õ’y | alimentos
Nossos alimentos são o beiju, farinha, tapioca, vários tipos de mingau, carne de caça, peixes, piracuí, caranguejos, caracóis, rãs, jabutis, tracajás, camaleões,
frutas do mato, frutas plantadas, castanhas, batatas,
carás, cana de açúcar, macaxeira, milhos, feijões, favas,
amendoim, jerimum, pimentas, a rainha das saúvas, alguns tipos de lagartas, mel, ovos etc. Temos vários jeitos de preparar as carnes: moqueado, cozido, mingau,
assado. Para conservar fazemos moqueado. Temos comidas diferentes para crianças, para quem está doente
e quem está de resguardo, como por exemplo mingau de
inambu, sopa de trairão, mingau de tapioca etc. Essas
pessoas não podem comer carne de caça muito pesada,
que tem muito sangue.

Kasiri | bebidas
Nós Wajãpi temos nossas próprias bebidas para consumir. As bebidas que nós produzimos são feitas de
mandioca, milho, cará, macaxeira, banana, batata, pupunha etc. O caxiri que bebemos na festa é bem fermentado. O caxiri é trabalho das mulheres wajãpi. Existem
caxiris doces que são mais fracos e que tomamos todos
os dias. Os caxiris azedos são mais fortes e só tomamos
de vez em quando.

Moma’ejimojãgwerã|trançadosetecelagens
Nós fazemos vários utensílios com trançados, como
por exemplo o tipiti, vários tipos de peneiras, cestos,
abanos etc. Quem faz esses utensílios são os homens.
As mulheres fiam o algodão que plantamos para tecer
redes e tipóias. Desde crianças aprendemos a trançar
e tecer com nossos parentes mais velhos, para não dependermos de ninguém no futuro. Alguns trançados e
tecidos têm desenhos que representam seus donos, mas
não podemos fazer qualquer desenho nos utensílios. Por
exemplo, não podemos trançar desenhos dos nossos
predadores, como a onça ou a lagarta. Só fazemos isso
nos utensílios que vendemos. Nos utensílios que usamos
só fazemos desenhos de coisas que comemos, como a
bacaba, o jaboti, o sarapó, o poraquê.

Yjy | barro
O barro é para fazer a cerâmica como prato, forno e
pote para carregar água. O barro se encontra na beira
dos igarapés. Tem quatro tipos de barro que são bons
para fazer cerâmica: barro cinza, barro preto, barro azul
e barro amarelo. Na hora de fazer cerâmica precisamos
fazer resguardo. Mulheres grávidas ou menstruadas não
podem fazer, senão vai quebrar todas as cerâmicas e até
o barro vai mudar de lugar. Os homens jovens não podem pegar no barro senão podem ficar impotentes. Só
as pessoas mais velhas sabem achar o barro, porque é
difícil de encontrar. Precisa conhecer a cor e o cheiro do
barro que é bom, e testar com o pé e a mão para saber
se ele cola.

Koo | roça
A roça é aberta pelas famílias no começo do verão.
Primeiro brocamos e depois derrubamos. Depois de
queimar começamos a plantar. Algumas plantas têm
época certa para plantar, como o milho, que é plantado
antes de começar o inverno. Além dos alimentos, também plantamos algodão, sisal, urucum, cuias, cunambi,
remédios, flechas etc. Cada família tem várias roças,
algumas mais velhas, outras mais novas. Cada uma tem
suas variedades de plantas, que pode trocar com outras
famílias. Não abrimos roça em qualquer lugar, porque
tem lugares que não são bons para plantar. Quando acabam os lugares bons perto de uma aldeia, os moradores
fazem aldeia nova numa região onde tem terra boa.

Taa | aldeia
A aldeia é o lugar onde as famílias vivem e fazem
as festas. A aldeia sempre tem o seu fundador que é
chamado de chefe da aldeia. Mas os mais velhos de uma
aldeia são as pessoas mais respeitadas e mais ouvidas
e também são considerados chefes. Uma aldeia nova
é sempre rica de recursos naturais. Por isso as famílias procuram outro lugar para morar quando começa
a faltar caça e peixe, ou quando a terra das roças fica
fraca. A maioria das famílias wajãpi tem duas aldeias
e passa uma parte do tempo em cada uma. As aldeias
wajãpi não costumam ser grandes. Muitas reúnem uma
família extensa, mas algumas podem ter vários chefes
de família.
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Oka | casa
A casa é onde nós amarramos as nossas redes para
dormir. Na casa nós guardamos as nossas coisas e alimentos. A casa tem seus moradores e seus hóspedes.
Nós sabemos fazer quatro tipos diferentes de casa: casa
térrea, casa de dois andares, tapiri e casa redonda.
Existem vários tipos de palha para cobrir a casa: ubim,
murumuru, kunanã, ouricuri, inajá etc. Nós preferimos
ubim porque dura mais. As famílias gostam de fazer casinhas separadas para as mulheres trabalharem e para
guardar a canoa de caxiri. Em volta da casa costumamos
plantar remédios, algodão, jenipapo, pupunha, urucum,
gengibre, cuias, frutas e outras plantas.

Moraita | festas
As festas são espaços de beber caxiri, cantar, dançar,
tocar flautas e ficar alegre. As festas que fazemos não
são nossas, existem seus donos originais. Cada festa
tem seus próprios cantos e representações de seu dono
original. Durante a festa é hora de aprender muitos cantos daquela festa. Por isso até hoje nós imitamos as festas que conhecemos. Existem festas no dia e na noite,
com suas regras e músicas. Nós conhecemos mais de
60 festas, mas cada subgrupo wajãpi sabe festas diferentes.

Kusiwara | nossa pintura e pintura dos
animais
As nossas pinturas e desenhos têm suas origens no
cocô da sucuriju, que tem várias tintas, de várias cores.
Antigamente, os seres que vivem na terra tinham todos
a mesma cor, parecida com a cor da preguiça. Depois
que se pintaram com esse cocô, todos ficaram diferentes, cada um com seu jeito. Nossos antepassados viram
isso e aprenderam a se pintar. Só a preguiça e o pássaro
chamado alma-de-gato (ou capitão do mato) que não
se pintaram e ficaram com a mesma cor até hoje. Nós
Wajãpi usamos essas pinturas para enfeitar, proteger e
fortalecer os nossos corpos. Cada pintura que usamos
tem seus próprios donos que são os seres que usaram
primeiro aquela pintura. Por isso não podemos usar as
pinturas de qualquer jeito.
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Jirekowa | modo de fazer casamento
No nosso modo de fazer casamento tem que haver
troca de “irmãs” entre “cunhados”. Assim, quando a
“irmã” de um homem ficar grávida, ele sabe que os filhos da irmã podem se casar com os filhos dele. E quando a “cunhada” de uma mulher ficar grávida, ela sabe
que as crianças que vão nascer podem casar com os
filhos dela. A criança já é prometida para ser noiva ou
noivo. É assim o nosso jeito de casar. Os Wajãpi chamam de “irmãs” ou “irmãos” os filhos de seu pai e sua
mãe, os filhos dos irmãos do seu pai e os filhos das irmãs de sua mãe, os filhos dos filhos homens dos irmãos
do seu avô paterno e as filhas das filhas das irmãs da
sua avó materna, e assim por diante.

Jimotekokuwa | aconselhamentos
Os pais aconselham as crianças para conhecerem o
jeito bom e certo de viver e cumprirem os seus deveres.
Ensinam os conhecimentos bons como festas, cantos,
não brigar, não roubar as coisas e não praticar maldades. Os pais ensinam suas crianças como se relacionar
bem com os seus parentes e outras pessoas. Ensinam
com quem os filhos podem casar e com quem podem
namorar e ter relações sexuais.

Jikoakuwa | resguardo
Resguardo para nós é muito importante, é onde muda
a nossa vida e o nosso jeito. As mulheres menstruadas e
quem têm filho recém-nascido têm que fazer resguardo.
A moça que está menstruada pela primeira vez não pode
tomar o banho no rio, não pode pisar no chão, não pode
sair no sol, não pode pensar qualquer coisa ruim etc. Se
ela quebrar essas regras não vai ficar inteligente, não
vai plantar bem, não vai saber histórias e cantos. Quem
tem filho recém-nascido precisa fazer resguardo porque
ele vai cuidar da alma ou princípio vital do seu filho. O
principio vital da criança pequena não é separado - fica
junto com o pai e a mãe. Os resguardos são vários:
quando uma pessoa foi picada por cobra, os pais e irmãos não podem comer qualquer comida, nem ter relações sexuais. Quando uma mulher vai fazer caxiri, faz
resguardo; jovens caçadores fazem resguardo; pessoas
que foram curadas pelo pajé têm que fazer resguardo;
quando alguém quer jogar timbó no rio, também tem
que fazer resguardo. Se não fazemos resguardo direito,
os donos do rio, do sol, da chuva e da floresta mandam
as doenças para as pessoas.

I’ã | princípio vital
Para nós, as pessoas têm um princípio vital que também podemos explicar como: alma, memória, experiência. Quando as pessoas trabalham, deixam as marcas
das suas mãos e sua alma nas coisas que produzem.
Quando a pessoa pensa ou sonha, seu princípio vital viaja para longe. Quando levamos um susto, nossa alma,
memória e experiências se espalham, mas depois voltam. O princípio vital de uma criança pode se perder do
corpo se os pais não cuidarem bem. Através do nosso
princípio vital podemos perceber muitas coisas e saber o
que vai acontecer. Quando morremos, o princípio vital e
outras partes da pessoa se espalham: algumas ficam na
terra e tem uma que vai direto para o céu.

Paje | pajé
Pajé é separado de gente comum. Qualquer pessoa
pode ter paje se fizer resguardo depois de ser curado por
outra pessoa que tem paje. Quem tem paje tem substâncias que servem para viajar pelo mundo invisível. Ele
tem seu conhecimento e poder próprio. Quem tem paje
é um descobridor e curador de pessoas doentes.

Mowã | remédios do mato e remédios
plantados
Nós temos conhecimento sobre remédios do mato
para curar e controlar doenças como febres, dor de cabeça, diarréias e feridas. Também conhecemos remédios para curar pessoas doidas, que perderam sua alma.
Nós temos conhecimentos também sobre remédios medicinais que plantamos. Cada pessoa conhece algumas
plantas medicinais, principalmente os mais velhos. Esse
conhecimento não está ligado com o paje.

Mouvai | sonho
Para nós, o sonho é irmão mais novo da morte e
irmão mais velho da visão do paje. Quando dormimos
sonhamos; quando alguns dos nossos parentes estão
doentes ou morrem, sonhamos com eles. Quando sonhamos a nossa alma é que anda de noite, mas anda
invisível, conhecendo e conversando com almas de pessoas que morreram. Nos nossos sonhos também aprendemos coisas: se encontramos pessoas boas, que caçam
bem, falam bem etc., essas pessoas passam o jeito delas para nós. Quando sonhamos coisas boas não contamos para ninguém; mas se sonhamos coisas ruins, contamos logo, para mandar embora para o pôr do sol. Para
não termos sonhos ruins, antes de dormir sopramos e
jogamos os sonhos ruins para outros, como as pedras, o
fogo, os micos, o angelim e as montanhas.

Maranã momewarã | sinais
Nós conhecemos vários tipos de sinais que avisam
que alguma coisa vai acontecer. Por exemplo: quando
um parente está longe e queremos saber como ele está,
jogamos um caroço de algodão no fogo e escutamos o
barulho. Se o caroço estoura significa que nosso parente
está bem; se o caroço não faz barulho sabemos que o
parente morreu. Quando uma pessoa encontra coisas
ruins como um tipo de tamanduá (tamanuwa’i), ou um
tipo de jabuti grande (jãviu) na frente, ou um buraco de
tatu canastra no meio do caminho, tudo isso avisa que
vai acontecer alguma coisa ruim com a pessoa ou com
algum parente dela. Pode ser acidente, alguma doença
ou até uma morte. O eclipse e algumas posições da lua
são sinal de azar para nós. Existem sinais de que alguma coisa boa vai acontecer: quando um beija-flor chega
perto do fogo, ele avisa que tem um bando de queixada
perto da aldeia; quando encontramos um beija-flor no
meio do mato, sabemos que um bando de queixada está
vindo de onde ele veio.
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Quem trabalhou para fazer o mosikoa’y rã kõ
Autor
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Idade em 2011

quantos filhos e netos

Aldeia onde mora

Aikyry (professor)

37 anos

14 filhos e 2 netos

Karapijoty, Mariry e Kamuta

Aipi (professor)

26 anos

4 filhos

Kupa’y

Ajareaty (chefa)

50 anos

7 filhos, 20 netos e 2 bisnetos

Kwapo’ywyry

Apu’a (professora)

29 anos

4 filhos

Yvyrareta

Asurui (agente de saúde)

29 anos

2 filhas

Pairakae e Myrysity

Jako (professor)

24 anos

3 filhos

CTA

Jamy (professora)

29 anos

1 filho

Mariry e Kamuta

Japaita (professor)

32 anos

2 filhos

Mukuru

Jatuta (pesquisador)

22 anos

2 filhas

Pairakae, Myrysity e Mariry

Jawapuku (pesquisador)

35 anos

7 filhos e 1 neto

Kwapo’ywyry

Jawaruwa (pesquisador)

24 anos

2 filhas

Kwapo’ywyry e Mariry

Kasianã (professor)

29 anos

2 filhos

Kurumuripopy

Kavianã (professor)

25 anos

4 filhas

Pairakae

Kenawari (estudante)

23 anos

3 filhos

Ysïgu e Ytuwasu

Kumare (chefe)

48 anos

10 filhos e 18 netos

Pairakae

Kuripi (pesquisador)

26 anos

3 filhos

Yvyrareta

Makarato (professor)

31 anos

5 filhos

Aruwa’ity

Marãte (pesquisador)

35 anos

1 filha

Kwapo’ywyry e Jiruruwyry

Marinau (professora)

24 anos

4 filhos

Okakai e Mariry

Mawi (professora)

24 anos

3 filhos

Mariry e Kurani’yty

Mika (professor)

31 anos

2 filhas

Jakare

Mo’i (professor)

29 anos

4 filhos

Pinoty

Muru (chefe)

48 anos

20 filhos e 27 netos

Kupa’y

Nameu (professor)

29 anos

3 filhas

Karavõvõ e Pypyiny

Namirõ (agente de saneamento)

24 anos

2 filhas

Yvyrareta e Sapukai

Parika (professor)

34 anos		

Patire (pesquisador)

26 anos

3 filhos

Karavovõ e Kurumuripopy

Pejanã (professor)

37 anos

7 filhos

Akaju

Piriri (chefe)

59 anos

6 filhos e 10 netos

Mukuru

Rosenã (pesquisador)

23 anos

3 filhos

Okakai e Mariry

Saky (pesquisador)

29 anos

4 filhos

Yvyrareta

Sara (professor)

24 anos

1 filho

Tajau’ywyry

Seki (professor)

46 anos

10 filhos e 4 netos

Okora’yry

Seremete (chefe)

67 anos

10 filhos, 27 netos e 6 bisnetos

Kurumuripopy

Siro (chefe)

61 anos

11 filhos e 19 netos

Aruwa’ity

Temiri (professor)

31 anos

4 filhos

Mogywyry

Viseni (professor)

34 anos

11 filhos e 1 neto

Kwapo’ywyry

Waraku (agente de saúde)

38 anos

6 filhos

Kurumuripopy

Wyrai (agente de saúde)

29 anos

6 filhos

Mõgywyry

Aruwa’ity

Locais e datas das reuniões para aprovação do Mosikoa’y rã kõ
Aldeia onde ocorreu
Aldeias representadas
a reunião		

Quem coordenou
as discussões

Data das reuniões

Akaju

Pejanã e Namirõ

30/9 a 04/10/2011

Aramirã
Reunião geral, com representantes
		

Participantes da última oficina
da maioria das aldeias

16/12/2011		

Manilha

Manilha, Cinco Minutos,
Cachoeirinha e Peke’a

Jawaruwa e Jatuta

03/12/2011

Mariry

Mariry, Najaty, Karapijoty,
Jawarary e Okakai

Rosenã, Marinau e Aikyry

13 a 15/11/2011

Ytuwasu

Ytuwasu e Ysigu

Jatuta e Seki

05/12/2011

Seki, Aipi, Namirõ,
Saky e Apu’a

22 a 27/09/2011

Akaju e Jakareakãgoka

Yvyrareta
Yvyrareta e Kupa’y
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Quem vai executar o mosikoa’y rã kõ
Durante as oficinas para produzir esse Plano, vimos que os Wajãpi e os não-índios têm responsabilidades pelo futuro do nosso povo. Por isso, fizemos uma lista das principais pessoas e instituições
que trabalham junto com os Wajãpi e das pessoas das nossas comunidades que precisam trabalhar
nesse Plano de Ação. Depois, quando falamos sobre cada atividade, mostramos quem é responsável
por ela.
Pessoas wajãpi
Agentes indígenas de saúde (AIS) = mowã jarã ou mowãkuwaparã
Agentes indígenas de saneamento (AISAN) = tenakõ rupi ay mãe kõ rë poromogetaa rã
Aposentados = otaivï repy opy mãe kõ
Assalariados = mirã kõ karakuri opy oposikowa repy mãe kõ
Caçadores = jiporakasarã kõ
Chefes de aldeia = jovijã gwerã kõ
Chefes de família = miratu werã kõ
Diretores de associações = jovijã gwerã remigwai kõ
Diretores de escola = jimo’ea re tãre oja´a mã´e
Donos do caxiri = kasiri jarã
Donos da festa = moraita jarã
Donos de roça = koo jarã
Estudantes = kareta rë ojimo’e mãe kõ
Mulheres = waivïgwerã kõ
Pescadores = pira rewarã kõ
Pesquisadores = teko rë ojimo’e mãe kõ
Professores = kareta jarã ou poromo’earã kõ
Representantes Wajãpi nos Conselhos = ayvu kwerã momewarã Wajãpi, jimoaty jimogeta mã’e pupe
Sábios ou mais velhos ou pessoas conhecedoras = jovijãgwerã kõ
Artesãos que sabem bem = ikaruwa katu mãe kõ
Jovens (homens e mulheres) = ja’yru kwerã, amõ konõmio kyrerã, amõ kojã muku kyrerã
Documentaristas = ta’ãga rekyi arã kõ
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Organizações wajãpi – Jane rako’ia
Associação dos Povos Indígenas Wajãpi do Triângulo do Amapari – Apiwata
Associação Wajãpi Terra, Ambiente e Cultura – Awatac
Conselho das Aldeias Wajãpi - Apina

Instituições não indígenas
Associações de Moradores da Perimetral Norte
CASAI – Casa de Saúde Indígena
CNPI – Comissão Nacional de Política Indigenista
Comitê Gestor da Coordenação Regional da Funai
Condisi – Conselho Distrital de Saúde Indígena do Amapá e Norte do Pará
CLSW – Conselho Local de Saúde Wajãpi
Conselhos das Unidades de Conservação vizinhas à Terra Indígena Wajãpi
DSEI – Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e Norte do Pará
Eletronorte
Funai – Fundação Nacional do Índio
GEA – Governo do Estado do Amapá
Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Iepa – Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá
Iepé – Instituto de Pesquisa e Formação Indígena
Incra – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário
MEC – Ministério da Educação
NEI – Núcleo de Educação Indígena
PF – Polícia Federal
PGR – Procuradoria Geral da República
PMPBA – Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari
Seed – Secretaria Estadual de Educação do Amapá
Sema – Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Amapá
Semat – Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo de Pedra Branca
Sepi – Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas do Amapá
Sesai – Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde
Setec – Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia do Amapá
TEEI – Território Etnoeducacional Indígena
Unifap – Universidade Federal do Amapá
UEAP – Universidade Estadual do Amapá
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Objetivos, problemas, atividades, responsáveis e indicadores
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1

a floresta viva, com toda a sua riqueza

2

a terra indígena wajÃpi sem invasores

3

a boa saúde dos Wajãpi

4

5

6

novas gerações valorizando e usando na prática a língua materna e os conhecimentos tradicionais

educação escolar diferenciada e formação diversificada

Wajãpi bem articulados internamente e externamente
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1

O que queremos para sempre (OBJETIVO)

a floresta viva, com toda a sua riqueza
o que está acontecendo

como vamos resolver

problemas

atividades

Os lugares bons para fazer roça estão diminuindo porque alguns Wajãpi
não mudam suas aldeias
de lugar.

Fazer reunião local com as famílias para encontrar solução para o problema e discutir esse assunto nas reuniões gerais dos Wajãpi.
Reuniões entre aldeias da mesma região para discutir a ocupação do espaço entre
elas.
Mudar o local das aldeias que ficam em terras mais fracas.
Ensinar os alunos das escolas wajãpi sobre manejo de recursos naturais.
Pesquisar, explicar e voltar a usar as formas tradicionais de calcular o tamanho
das roças conforme a necessidade da família.
Aumentar as pesquisas dos Wajãpi sobre práticas que garantam que os lugares
bons para fazer roça não vão acabar.
Apoiar aldeias novas com serviços de saúde, educação, energia, comunicação,
transporte.

A caça está diminuindo.

Discutir esse assunto nas reuniões gerais dos Wajãpi.
Criar animais silvestres perto das aldeias.
Produzir materiais de divulgação interna sobre as leis ou acordos ambientais dos
Wajãpi relacionados com a caça.
Criação de áreas reservadas para reprodução da caça em cada região.

Reuniões entre aldeias que ficam no mesmo rio para criar regras de uso dos peiOs peixes e outros animais da água estão dimi- xes e de outros animais da água.
nuindo.
Reservar trechos dos rios (poços, yrywa’a) para peixes se reproduzirem (ninguém
pode pescar).

Criar peixes para repovoar os rios e/ou comer.
Criar regras para uso de timbó e malhadeira.
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Quem deve resolver
entre os Wajãpi

entre os não-índios

Donos de roça; chefes de aldeia; organizações wajãpi.

Iepé, Funai

Chefes de aldeia daquela região.
Chefes de aldeia; chefes de família.
Professores; pesquisadores.

Iepé

Professores; pesquisadores; conhecedores; donos de roças.
Professores; pesquisadores; pessoas conhecedoras.

Iepé

Organizações wajãpi.

Sesai/DSEI, SEED, MEC, TEEI,
Funai, Sepi, Setec, Eletronorte

Organizações wajãpi.

Iepé

Chefes de aldeia; chefes de família

Iepé, Funai, Ibama, ICMBio

Professores; pesquisadores; documentaristas.

Iepé

Chefes de aldeia; chefes de família; caçadores.

Pescadores; assalariados; chefes de aldeia; pesquisadores.
Pescadores; chefes de aldeia; chefes de família.
Pescadores; chefes de aldeia.

Iepé, ICMBio

Pescadores; assalariados; chefes de aldeias; pesquisadores.
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1

O que queremos para sempre (OBJETIVO)

a floresta viva, com toda a sua riqueza
o que está acontecendo

como vamos resolver

problemas

atividades

Alguns Wajãpi não fazem
manejo de recursos importantes (como ubim e
palha preta).

Reuniões nas aldeias e palestras nas escolas para as pessoas saberem manejar
os materiais importantes para a vida dos Wajãpi.

Mineradoras estão interessadas em trabalhar
dentro da TIW.

Fazer oficinas sobre manejo dos recursos naturais.

Divulgar para a sociedade que os Wajãpi não querem mineradoras trabalhando dentro da TIW.
Mobilizar o movimento indígena (Coiab, CIR, FOIRN, Hutukara etc.) e parceiros indigenistas para buscar aprovação de leis que garantem o poder de decisão dos povos
indígenas sobre mineração em suas terras.

				

Como vamos ver se o Mosikoa’y rã kõ está dando certo (indicadores)

Os Wajãpi estão
deixando a floresta se recuperar em lugares
onde a terra ficou
fraca.
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Novas aldeias
estão sendo
criadas.

Existem áreas de
kaa wasu reservadas para a caça
se reproduzir e
todos estão respeitando isso.

As famílias wajãpi estão
fazendo o manejo de
recursos da floresta com
técnicas tradicionais que
estavam sendo esquecidas ou com técnicas novas que aprenderam com
outros povos.

Quem deve resolver
entre os Wajãpi

entre os não-índios

Chefes de aldeia; professores; pesquisadores.

Iepé, ICMBio

Professores; pesquisadores.

Organizações wajãpi; representantes wajãpi nos Conselhos das UCs.

CNPI, Funai

Organizações wajãpi.

O manejo dos recursos da floresta e da roça está
sendo assunto
de discussão nas
aldeias e nas
assembleias do
Apina.

Não está
faltando
caça e
peixe para
as famílias
nas aldeias
wajãpi.

Guaribas
estão
cantando
mais perto
das
aldeias.

Os caçadores
andam
menos tempo
para
encontrar
caça .

As técnicas de
manejo estão
sendo assunto das
aulas de todos os
professores.
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O que queremos para sempre (OBJETIVO)

a terra indígena wajãpi sem invasores
o que está acontecendo

como vamos resolver

problemas

atividades

Moradores da estrada estão invadindo a TIW pelo
leste (estrada, Riozinho
e rio Felício) para pescar,
caçar e coletar produtos
da floresta.

Fazer reuniões com moradores da estrada.
Fazer fiscalização dos limites e expulsar os invasores encontrados.
Fazer aliança com os moradores da estrada para pedir para o governo criar
uma faixa de conservação no leste da TIW, e depois fazer gestão compartilhada
dessa área.
Fazer intercâmbio com outros índios para ver o trabalho deles de proteção das
suas terras e de aliança com seus vizinhos.
Reflorestar os trechos desmatados da faixa de gestão compartilhada (depois que
ela for criada).
Divulgar para o governo e para a sociedade os problemas de invasão na TIW.
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Quem deve resolver
entre os Wajãpi

entre os não-índios

Organizações wajãpi.

Funai, Incra, MDA, ICMBio,
Conselhos das UCs

Chefes de aldeia; chefes de família.

Funai, Polícia Federal

Organizações wajãpi.

Incra, MDA, Conselhos das UCs

Organizações wajãpi.
Pesquisadores; chefes de aldeia.

Secretarias Municipal e Estadual de
Meio Ambiente

Organizações wajãpi; representantes dos Wajãpi nos Conselhos das UCs.

Incra, PGR, Funai, Sema, Prefeitura de Pedra Branca, MDA
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O que queremos para sempre (OBJETIVO)

a terra indígena wajãpi sem invasores
o que está acontecendo

como vamos resolver

problemas

atividades

Governo estadual e federal não ajudam os WaConversar mais com os órgãos do governo para reivindicar a criação da faixa de
jãpi na criação da faixa
de gestão compartilhada gestão compartilhada no leste da TIW.
entre a TIW e o assentamento Perimetral Norte.

Controlar mais a entrada na TIW de pessoas e carros pela estrada.

Alguns garimpeiros estão Fazer fiscalização dos limites e expulsar invasores.
entrando na TIW.
Continuar ocupando as áreas próximas dos limites com aldeias permanentes e
temporárias.

				

Como vamos ver se o Mosikoa’y rã kõ está dando certo (indicadores)

A faixa de
gestão compartilhada
foi criada e
começou a ser
reflorestada.
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A Secretaria de Meio
Ambiente do estado do
Amapá está com projetos
que apoiam os colonos
dos assentamentos e não
prejudicam os Wajãpi.

Não tem
mais invasão
em nenhum
lugar da TIW.

O Incra está atuando
junto com Funai e com
o ICMBio para mediar os
conflitos com os colonos
vizinhos e está ajudando a cobrar os acordos
de convivência.

Quem deve resolver
entre os Wajãpi

entre os não-índios

Organizações wajãpi; representantes wajãpi nos Conselhos das UCs.

Incra, PGR, Funai, Sema, Prefeitura de Pedra Branca, MDA

Chefes de aldeia.

Funai

Chefes de aldeia; chefes de família.

Funai, Polícia Federal

Os assuntos relacionados com invasão
da TIW são discutidos nos diferentes
Conselhos de Unidades de Conservação
de que os Wajãpi participam.

Os moradores da faixa de gestão compartilhada foram indenizados e transferidos para
dentro dos assentamentos, ou os moradores da faixa de gestão estão respeitando as
regras de uso.
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O que queremos para sempre (OBJETIVO)

a boa saúde dos Wajãpi
o que está acontecendo

como vamos resolver

problemas

atividades

Sempre fiscalizar, controlar e proibir ação de garimpeiros na TIW e nas áreas de
entorno.

Alguns lugares da TIW
Capacitar alguns Wajãpi para coleta de água, terra e outros materiais em lugares
estão com água contami- degradados pelos garimpeiros.
nada por causa da ação
de garimpeiros no pasExaminar os materiais coletados pelos Wajãpi.
sado.

Cobrar providências das autoridades se os exames confirmarem a contaminação
por mercúrio ou outros produtos químicos.

Fazer palestras e reuniões nas aldeias explicando o que fazer para não pegar DST
e AIDS.
Exigir da Sesai e DSEI exames regulares para controlar as DST.

Não tem prevenção para
DST e AIDS.

Exigir do DSEI distribuição de camisinha.
Não namorar com prostitutas.
Sempre usar camisinha se vai namorar alguém que pode estar doente.
Orientar os jovens sobre como usar camisinha.
Fazer reuniões com pacientes e acompanhantes na CASAI, para conscientizá-los
sobre o problema das DST e AIDS.

Técnicos não índios não
se acostumam a caminhar e chegar nas aldeias mais distantes da
estrada.
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Cobrar o DSEI, fazer controle social.
Construir e homologar as pistas de pouso em aldeias nos limites norte e oeste
da TIW, para facilitar o acesso das equipes de saúde às aldeias mais distantes.
Formar alguns AIS como técnicos em saúde para que eles possam assumir o lugar
dos técnicos não-indígenas no atendimento às aldeias.

Quem deve resolver
entre os Wajãpi

entre os não-índios

Organizações wajãpi; chefes de aldeia.

Funai, Secretarias Estadual e Municipal de Meio Ambiente, Ibama

Organizações wajãpi.

Sema

Organizações wajãpi.

Iepa, Setec

Organizações wajãpi.

Sema, Ibama, Ministério da Saúde

Agentes indígenas de saúde; chefes de aldeia.

Iepé, Sesai/DSEI

Organizações wajãpi; representantes wajãpi nos Conselhos de Saúde.

Funai, PGR

Agentes Indígenas de Saúde.
Chefes de família.
Chefes de família.
Chefes de família (homens e mulheres); Agentes Indígenas de Saúde.
Organizações wajãpi.

Equipe da Casai, Sesai/DSEI, Funai

Organizações wajãpi; representantes dos Wajãpi nos Conselhos de Saúde.

Condisi, Funai, PGR

Organizações wajãpi.

Funai, GEA, Comara, Ministério da
Defesa

Agentes Indígenas de Saúde.

Iepé, Sesai/DSEI, SEED
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O que queremos para sempre (OBJETIVO)

a boa saúde dos Wajãpi
o que está acontecendo

como vamos resolver

problemas

atividades

Os Agentes Indígenas de
Saúde não estão conseguindo fazer bem o seu
trabalho.

Cobrar equipamentos, medicamentos e materiais do DSEI/Sesai para os Agentes

A CASAI fica muito lotada, os Wajãpi ficam
muito tempo na cidade esperando exames,
consultas, tratamentos
e transporte para voltar
para as aldeias.

Usamos mal o dinheiro
quando compramos produtos ruins para a saúde
como sal, bebida alcoólica, refrigerante, doces e
enlatados.

Indígenas de Saúde trabalharem.
Continuar formando e treinando e dar condições de trabalho para os Agentes Indígenas de Saúde atenderem bem os doentes nas aldeias.

Melhorar a qualidade e as condições de atendimento dos doentes dentro da TIW.
Sempre fazer documentos para cobrar ação e dever dos órgãos responsáveis.
Aumentar a quantidade de transporte disponível para levar os pacientes de volta
para a aldeia.

Comprar menos comida e escolher somente o que é mais importante para sua
família.
Pequenas reuniões locais para conscientizar as pessoas para não trazerem coisas
ruins da cidade.
Produzir materiais de divulgação interna sobre os problemas do consumo de alimentos e bebidas dos não-índios.
Dar exemplo, não consumindo bebidas e alimentos que fazem mal.

Como vamos ver se o Mosikoa’y rã kõ está dando certo (indicadores)

Tem
menos
Wajãpi na
Casai.

34

Nas aldeias
não tem
pessoas
obesas.

Os Wajãpi estão
trazendo menos
bebidas alcoólicas
dos não-índios
para as aldeias.

Os Wajãpi estão consumindo
menos bebida
alcoólica fora
da TIW.

Diminuiu a
quantidade
de Wajãpi
com doenças
relacionadas
aos alimentos
industrializados.

Quem deve resolver
entre os Wajãpi

entre os não-índios

Agentes Indígenas de Saúde, representantes dos Wajãpi nos Conselhos de
Condisi
Saúde.
Iepé, Sesai/DSEI

Agentes Indígenas de Saúde; representantes dos Wajãpi nos Conselhos de
Sesai/DSEI, Condisi
Saúde.
Organizações wajãpi; Agentes Indígenas de Saúde.

Funai, PGR
Sesai/DSEI

Assalariados; chefes de família.
Chefes de aldeia; Agentes Indígenas de Saúde e professores.
Professores; Agentes Indígenas de Saúde; documentaristas.

Iepé

Chefes de família; Agentes Indígenas de Saúde; professores.

Assalariados
wajãpi estão
trazendo pouco
alimento da cidade para a TIW.

Diminuiu a
quantidade
de partos
feitos na cidade.

Não estão
faltando os
medicamentos
necessários
nas aldeias.

Os Wajãpi ficam menos tempo na
CASAI (esperando exames, consultas, tratamentos e transporte
para voltar para a TIW quando
receberam alta)
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O que queremos para sempre (OBJETIVO)

a boa saúde dos Wajãpi

o que está acontecendo

como vamos resolver

problemas

atividades

Deixar na cidade o máximo possível de embalagens desnecessárias dos produtos
que levamos para as aldeias.
Ensinar, aconselhar, orientar as comunidades sobre os problemas causados pelo
acúmulo de lixo.

Estamos acumulando lixo Escolher locais para recolher o lixo nas aldeias e na estrada, e orientar as comunão orgânico dos produ- nidades sobre a forma de usá-los.
tos comprados na cidade.
Sempre deixar os lixos nos locais corretos.

Levar o lixo que não queima para a cidade.

Os Wajãpi não estão con- Fazer capacitação para conselheiros wajãpi.
Garantir assessoria do Iepé para os conselheiros wajãpi.
seguindo fazer controle
social da saúde.
Fazer mais reuniões do CLSW.

Como vamos ver se o Mosikoa’y rã kõ está dando certo (indicadores)

A Sesai está
apoiando os
cursos de
formação
para os AIS.
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A quantidade
de encaminhamentos
de pacientes
para Macapá
diminuiu.

O grau de contaminação da água
dos rios pelos
garimpos foi verificado.

O lixo de produtos industrializados não está
espalhado nas
aldeias, na
beira e dentro
dos rios.

Assalariados
estão levando
menos embalagens
até as aldeias.

Quem deve resolver
entre os Wajãpi

entre os não-índios

Assalariados; aposentados; chefes de família.
Agentes Indígenas de Saúde; Agentes Indígenas de Saneamento; professores;
Iepé, Sesai/DSEI
chefes de aldeia.
Chefes de aldeia; Agentes Indígenas de Saúde; Agentes Indígenas de Saneamento.
Chefes de família.
Prefeitura Municipal de Pedra
Branca do Amapari, Iepé, Sesai/
DSEI, Funai

Organizações wajãpi; conselheiros wajãpi.

Sesai/DSEI, Iepé

Organizações wajãpi; conselheiros wajãpi.

Sesai/DSEI, Condisi

Conselheiros wajãpi; presidente do CLSW, AIS e chefes de aldeia.

Sesai/DSEI, Iepé

As famílias estão
recolhendo lixo
porque percebem
que é melhor e
não porque alguém está mandando.

Moradores das aldeias estão fazendo
avaliação positiva
do trabalho dos
Agentes Indígenas
de Saúde.

As aldeias dos
limites estão
com postos de
saúde funcionando.

As pistas de pouso das
aldeias dos limites foram
homologadas e é possível
retirar pacientes graves.
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38

O que queremos para sempre (OBJETIVO)

novas gerações valorizando e usando na prática a língua materna
o que está acontecendo

como vamos resolver

problemas

atividades

Algumas plantas de
não-índios estão dominando as plantas tradicionais e os Wajãpi estão
perdendo a variedade
de espécies.

Fazer intercâmbio pra trocar variedades de espécies de planta.

Nova geração de Wajãpi
tem preconceito contra
seu próprio povo, e
acha que a cultura dos
não-índios é mais importante do que a nossa.

Pequenas reuniões com os jovens nas aldeias

Muitos jovens não fazem
utensílios tradicionais
para suas mães e suas
sogras.‑

Cada família deve aconselhar os filhos.

Pesquisar por que algumas manivas tradicionais e outras plantas estão sendo
perdidas.
Fazer oficinas para os Wajãpi aprenderem a manejar as plantas dos não-índios
sem prejudicar suas outras plantas.

Fazer reunião geral no Centro de Formação e Documentação Wajãpi para discutir
o problema do preconceito dos jovens.
Aconselhar os alunos das escolas e dar exemplo: respeitar a cultura, falar bem a
língua, convidar os mais velhos para mostrar o conhecimento deles; sair na floresta para mostrar como usam os recursos naturais etc.

Discutir o problema nas assembleias das organizações wajãpi.
Orientar os alunos das escolas a respeitar as regras sociais wajãpi, para elas continuarem fortes – respeitar a mãe, a sogra e toda a família.

e os conhecimentos tradicionais
Quem deve resolver
entre os Wajãpi

entre os não-índios

Donos de roça.
Pesquisadores wajãpi; donos de roça.

Iepé

Pesquisadores wajãpi; donos de roça.

Iepé

Chefes de aldeia; pesquisadores.
Organizações wajãpi.
Professores.

Chefes de família.
Organizações wajãpi.
Professores.
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O que queremos para sempre (OBJETIVO)

novas gerações valorizando e usando na prática a língua materna
o que está acontecendo

como vamos resolver

problemas

atividades

Os assalariados compram
utensílios tradicionais feitos por outros parentes
e não ensinam os seus
filhos a fazer em casa.

Em vez de comprar utensílios, pagar para aprender como fazer e depois ensinar
seus filhos.
Mostrar para a comunidade filmes sobre outros povos que perderam os conhecimentos necessários para a produção de utensílios.
Discutir o problema dos assalariados que compram utensílios nas assembleias das
organizações wajãpi e nas escolas.
Fazer oficinas locais para os jovens aprenderem a fazer os utensílios com os bons
artesãos da aldeia.

Pequenas reuniões locais para aconselhar os jovens.
Aconselhar os filhos e genros sobre necessidade de ter autonomia, não depender
dos outros.

Alguns jovens dependem
dos pais para ter utensílios e até para caçar e
pescar e fazer roça.

Usar remédios tradicionais que ajudam as pessoas a ter energia para caçar e pescar.
Fazer filmes com depoimentos de Wajãpi falando sobre o problema dos jovens
que dependem dos pais, para mostrar que é um perigo verdadeiro.
Premiar os filhos depois que trabalharem com os pais, deixando eles fazerem
coisas que querem muito (ouvir música, usar o computador etc.).
Organizar melhor a educação escolar para que os jovens tenham mais tempo para
se dedicar ao trabalho familiar.

Alguns Wajãpi não seguem
regras de resguardo (quan- Divulgar para crianças e jovens as pesquisas que estão sendo feitas sobre resdo têm filho pela primeira guardos e assim ajudar os velhos a repassar os conhecimentos tradicionais.
vez, quando filhos estão
doentes, na primeira menstruação, quando alguém é Praticar os resguardos para dar o exemplo para as novas gerações.
picado por cobra etc.).
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e os conhecimentos tradicionais
Quem deve resolver
entre os Wajãpi

entre os não-índios

Assalariados; bons artesãos.
Pesquisadores; professores; documentaristas.

Iepé

Organizações wajãpi; professores.
Artesãos; organizações wajãpi.

Chefes de família; chefes de aldeia.
Chefes de família.
Conhecedores (sábios).
Cinegrafistas; pesquisadores.
Chefes de família.
Professores, organizações wajãpi, diretores das escolas.

SEED

Professores; pesquisadores.

Pesquisadores; professores; Agentes Indígenas de Saúde; chefes de família.
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O que queremos para sempre (OBJETIVO)

novas gerações valorizando e usando na prática a língua materna
o que está acontecendo

como vamos resolver

problemas

atividades

Alguns Wajãpi não estão seguindo as regras
para casamento (regras
do parentesco, parceiro
prometido etc.).

Aconselhar os filhos, explicando as regras.

Fazer resguardo para ter parto normal.

Está aumentando a
quantidade de mulheres
wajãpi fazendo parto na
cidade.

Ensinar bem os jovens a usar remédio para fazer parto normal.
Conversar com equipe da Sesai e do DSEI para não levarem para Macapá as mulheres que vão ter parto normal.
Explicar para a Funai, o DSEI e a Sesai que os Wajãpi não querem que as mulheres façam cesariana quando não for necessário.
Produzir material em português mostrando os conhecimentos dos Wajãpi sobre
gravidez e parto

Pequenas reuniões locais para falar sobre o assunto.
Os jovens não estão ligando mais para o que os Valorizar os velhos promovendo conversas nas aldeias para os velhos contarem
velhos estão falando.
histórias.
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e os conhecimentos tradicionais
Quem deve resolver
entre os Wajãpi

entre os não-índios

Chefes de família.

Chefes de família, mulheres e homens; Agentes Indígenas de Saúde.
Chefes de família, mulheres e homens; Agentes Indígenas de Saúde.
Agentes Indígenas de Saúde; conselheiros de saúde; chefes das aldeias;
Iepé, Funai
organizações wajãpi.
Agentes Indígenas de Saúde; conselheiros de saúde; chefes das aldeias;
organizações wajãpi.
Agentes Indígenas de Saúde; pesquisadores e professores.

Iepé

Chefes de aldeias; chefes de família.
Jovens.
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O que queremos para sempre (OBJETIVO)

novas gerações valorizando e usando na prática a língua materna
o que está acontecendo

como vamos resolver

problemas

atividades

Alguns assuntos importantes para os Wajãpi só
são discutidos em língua
portuguesa.

Produzir materiais (livros, filmes etc.) na língua wajãpi para transmitir conhecimentos novos e importantes para os Wajãpi na nossa própria língua.

Quando falamos entre famílias e em reuniões internas misturamos nossa
língua com o português.

Jovens não conseguem
selecionar bem os conhecimentos, práticas e produtos dos não-índios que
são bons para os Wajãpi.

Aconselhar, orientar, corrigir quem usa palavras em português quando está falando em wajãpi.
Fazer oficinas para inventar palavras que não existem em wajãpi (ex.: motor,
organização, usar...).

Pequenas reuniões locais para falar sobre o assunto.
Discutir o problema nas assembleias das organizações wajãpi.
Passar mais informações aos alunos das escolas sobre o que é bom e sobre o que
é ruim na cultura e no modo de vida dos não índios.

Como vamos ver se o Mosikoa’y rã kõ está dando certo (indicadores)

Pelo menos
uma festa
do pakuwasu
está sendo realizada a cada
ano.
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Jovens mulheres e
homens, professores, pesquisadores
e agentes de saúde
wajãpi participam
da preparação e realização das festas e
não estão ali só para
beber caxiri.

Professores
e pesquisadores wajãpi
estão conferindo seus
conhecimentos com os
velhos.

Professores
wajãpi convidam os velhos
para participar
de algumas
atividades da
escola.

Os Wajãpi
estão participando dos
trabalhos coletivos que os
mais velhos
chamam para
fazer.

e os conhecimentos tradicionais
Quem deve resolver
entre os Wajãpi

entre os não-índios

Pesquisadores; professores; Agentes Indígenas de Saúde; documentaristas.

Iepé

Professores; pesquisadores; chefes de família; Agentes Indígenas de Saúde.
Professores; pesquisadores.

Iepé

Chefes de aldeia; chefes de família; professores; pesquisadores; Agentes
Indígenas de Saúde.
Organizações wajãpi.
Professores.

Crianças e jovens
estão pedindo
para os seus avôs
contarem histórias para eles.

Jovens mulheres e homens,
professores, pesquisadores
e Agentes de Saúde Wajãpi
estão participando de pequenas reuniões das aldeias.

Jovens wajãpi, Agentes Indígenas
de S‑aúde, professores e pesquisadores wajãpi estão seguindo as
regras que seus parentes mais
velhos ensinam para conversar,
casar, respeitar os outros etc.
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O que queremos para sempre (OBJETIVO)

novas gerações valorizando e usando na prática a língua materna
o que está acontecendo

como vamos resolver

problemas

atividades

No caxiri normal (sem
festa) alguns wajãpi colocam o som muito alto,
atrapalhando as conversas e os cantos dos
outros.

Pequenas reuniões locais para discutir a proposta de fazer festas tradicionais e
festas de karaikõ separadas, para uma não atrapalhar a outra.

Dono do caxiri não convida pessoas que sabem
fazer festa para fazer a
festa na casa dele.

Pequenas reuniões locais para discutir o problema.

Discutir nas assembleias a proposta de fazer festas tradicionais e festas de karaikõ separadas, para uma não atrapalhar a outra,

Discutir o problema nas assembleias das organizações wajãpi.

Como vamos ver se o Mosikoa’y rã kõ está dando certo (indicadores)

Crianças e jovens
estão usando menos palavras em
português quando conversam na
nossa língua.
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As famílias estão
abrindo roças com
muitas variedades de
plantas que são dos
Wajãpi mesmo.

As casas wajãpi estão
cheias de utensílios
tradicionais produzidos e sendo usados
pela própria família.

As famílias
continuam
trocando variedades de sementes, manivas e batatas e
mudas.

e os conhecimentos tradicionais
Quem deve resolver
entre os Wajãpi

entre os não-índios

Chefes de aldeia; chefes de família; jovens.

Organizações wajãpi.

Chefes de aldeia; chefes de família.
Organizações wajãpi.

As famílias estão
mantendo a prática do resguardo, inclusive os
jovens.

Os professores wajãpi estão
trabalhando cada vez mais
nas escolas das aldeias com
material didático feito na
língua wajãpi.

Palavras novas que falam das
coisas dos não-índios foram inventadas pelos Wajãpi e estão sendo
usadas no dia-a-dia das famílias,
nas reuniões e nas assembleias
das associações.
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O que queremos para sempre (OBJETIVO)

5

educação escolar diferenciada e com formação diversificada
o que está acontecendo

como vamos resolver

problemas

atividades

O Estado do Amapá
não reconhece e não dá
a certificação para os
alunos dos professores
wajãpi de 1o a 5o ano e
para os alunos dos cursos
de formação do Iepé.

Fazer sempre reuniões com SEED e NEI para o Estado reconhecer as formações
dos estudantes wajãpi.
Continuar a produção coletiva da proposta curricular das escolas pelos professores wajãpi.
Elaborar documentos com o projeto de formação dos técnicos em saúde, pesquisadores e agentes socioambientais.
Apresentar e explicar bem para a SEED as propostas curriculares diferenciadas
das formações dos Wajãpi.

Muitas aldeias onde tem
professores não têm
Construir escolas em todas as aldeias onde tem professores dando aula.
casas apropriadas para
funcionamento da escola e algumas escolas já
Reformar as escolas que não estão em boas condições.
construídas estão com
problemas de estrutura.
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Quem deve resolver
entre os Wajãpi

entre os não-índios

Professores; diretores de escola; organizações wajãpi.

Iepé, SEED, NEI

Professores; pesquisadores.

Iepé, NEI
Iepé, DSEI/Sesai, NEI

Professores; diretores de escola; organizações wajãpi.

Iepé, NEI

Organizações wajãpi; diretores de escola; professores.

SEED, GEA

Organizações wajãpi; diretores de escola; professores.

SEED, GEA
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O que queremos para sempre (OBJETIVO)

5

educação escolar diferenciada e com formação diversificada
o que está acontecendo

como vamos resolver

problemas

atividades

Os responsáveis pela
educação indígena no
governo não conhecem o
trabalho dos professores
wajãpi, não entendem as
suas necessidades e não
aceitam o jeito diferente
de trabalhar na educação
escolar wajãpi.

Convidar funcionários de alguns órgãos do governo para verem e acompanharem
o trabalho dos professores nas aldeias e os cursos de formação dados pelo Iepé.
Reuniões periódicas para discutir a educação escolar wajãpi.

Fazer uma publicação explicando como funcionam as escolas wajãpi e como é o
trabalho dos professores e pesquisadores wajãpi.

Organizar seminários para troca de experiências entre professores indígenas.
Os Wajãpi não sabem
como está funcionando a Visitas de intercâmbio a outras escolas indígenas.
educação diferenciada de
Entrar em contato pela internet com professores de outros povos para pedir maoutros povos indígenas.
teriais, propostas curriculares etc.

A segunda metade do Ensino Fundamental (6 o a 9 o
ano) na TIW está funcio- Continuar a formação dos professores wajãpi para que eles assumam completanando de forma intensiva mente o Ensino Fundamental na Terra Indígena Wajãpi, de acordo com um projee quase não tem conteú- to político pedagógico próprio.
do diferenciado da escola
dos não-índios.
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Quem deve resolver
entre os Wajãpi

entre os não-índios

Professores; diretores de escola.

Iepé

Professores; diretores de escola.

Iepé, NEI/SEED, TEEI

Professores; pesquisadores.

Iepé

Organizações wajãpi; professores.

Iepé, Funai, MEC

Professores; organizações wajãpi.

Iepé, Funai, MEC

Professores.

Associações wajãpi.

Iepé, SEED, MEC, Unifap
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O que queremos para sempre (OBJETIVO)

5

educação escolar diferenciada e com formação diversificada
o que está acontecendo

como vamos resolver

problemas

atividades

Alguns Wajãpi não estão
valorizando a educação
diferenciada.

Fazer reuniões locais para explicar o que é educação diferenciada e porque é
importante.
Melhorar cada vez mais a qualidade do ensino na escola wajãpi.
Produzir mais materiais diferenciados para as escolas.
Sempre fazer acompanhamento pedagógico dos professores.

Elaborar e reconhecer um projeto de formação dos agentes de saúde como técnicos de nível médio.

O único curso de Ensino
Médio a que os Wajãpi
têm acesso na TIW é o
Magistério Indígena.

Elaborar e reconhecer um projeto de formação de pesquisadores wajãpi em nível
médio.
Elaborar e reconhecer um projeto de formação de agentes socioambientais wajãpi
em nível médio.
Implementar o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional nas escolas da
TIW, com currículo diferenciado.

Só existe curso superior
Criar outros cursos específicos para indígenas nas universidades públicas do
para formar professores
Amapá.
indígenas (Licenciatura).
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Quem deve resolver
entre os Wajãpi

entre os não-índios

Professores; pesquisadores.

Iepé, Sesai, DSEI, SEED

Professores.

Iepé, NEI/SEED

Professores; pesquisadores.

Iepé

Diretores de escola.

Iepé, NEI/SEED

Organizações wajãpi; agentes de saúde.
Pesquisadores; professores; organizações wajãpi.

Iepé, SEED, Sepi, Funai

Organizações wajãpi; pesquisadores; professores.

Iepé, SEED, Sepi, Funai

Professores; organizações wajãpi; Agentes Indígenas de Saúde; Agentes IndíIepé, SEED, Sepi, Funai
genas de Saneamento; pesquisadores.

Organizações wajãpi; professores; pesquisadores; Agentes Indígenas de Saúde;
Iepé, Unifap, UEAP, Funai, MEC
Agentes Indígenas de Saneamento.
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O que queremos para sempre (OBJETIVO)

5

educação escolar diferenciada e com formação diversificada
o que está acontecendo

como vamos resolver

problemas

atividades

Muitos professores não
estão dando aulas ou estão dando poucas aulas.

Organizar melhor a formação dos professores para que eles tenham mais tempo
para se dedicar ao seu trabalho.
Acompanhar o trabalho dos professores.
Fiscalizar o trabalho dos professores.

				
Algumas escolas não têm
nenhum equipamento
(mesas, bancos etc.) e
Equipar todas as escolas com móveis, energia e computadores.
nenhuma escola possui
equipamentos importantes como computadores
e energia para usar os
computadores.

Como vamos ver se o Mosikoa’y rã kõ está dando certo (indicadores)

O ensino de 6 o a 9 o ano está acontecendo
de forma regular (não intensiva) nas escolas da TIW.
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Os professores wajãpi estão dando no
mínimo 12 dias de aula por mês em suas
aldeias (como está previsto na Proposta
Curricular das Escolas wajãpi)

Quem deve resolver
entre os Wajãpi

entre os não-índios

Organizações wajãpi; diretores de escola; professores.

SEED, Iepé

Chefes de família; diretores de escola.

SEED, Iepé
SEED

Organizações wajãpi; diretores de escola; professores.

SEED, GEA

Os pais dos alunos e os chefes estão
acompanhando o trabalho do professor
da aldeia.
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6

O que queremos para sempre (OBJETIVO)

Wajãpi bem articulados internamente e externamente
o que está acontecendo

como vamos resolver

problemas

atividades

Pedir materiais, relatórios e informações de outras organizações e pesquisar o
site dessas organizações.
Organizar seminários para troca de experiências com representantes de outras

Os Wajãpi não conhecem organizações indígenas.
bem o trabalho de outras
Enviar filmes e relatórios das viagens e reuniões externas para todas as aldeias e
organizações indígenas.
passar informações sobre viagens e reuniões pelo rádio.

Convidar os Wajãpi que viajam para falar nas assembleias sobre o que viram e
ouviram nos intercâmbios.

Outras organizações indígenas
e não-indígenas
Alguns garimpeiros
estão
não
conhecem
bem os
entrando
na TIW.
problemas dos Wajãpi
para apoiar o trabalho
das organizações wajãpi.
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Produzir
notíciasnapara
parae associações
como COIAB, FOIRN,
Controlarcartas
mais aeentrada
TIWmandar
de pessoas
carros pela estrada.
Hutukara,
CIR e outras.
Fazer fiscalização
dos limites e expulsar invasores.

Produzir
para
alimentar
o site
Apina ecom
divulgar
o site.
Continuarinformações
ocupando as
áreas
próximas
dosdolimites
aldeias
permanentes e
temporárias.
Aproveitar
as oportunidades que aparecem de fora para divulgar os problemas e
as lutas dos Wajãpi através de cineastas, jornalistas, programas de governo etc.

para resolver nossos problemas e lutar pelos nossos direitos
Quem deve resolver
entre os Wajãpi

entre os não-índios
não-índíos

Organizações wajãpi.
wajãpi
Organizações wajãpi.
wajãpi

Iepé, Sepi
Iepé; Sepi

Representantes eorganizações
Representantes;
organizaçõeswajãpi.
wajãpi
Organizações wajãpi.
wajãpi

Chefes de aldeia
Organizações wajãpi.
Chefes de aldeia e chefes de família
Organizações wajãpi.

FUNAI
FUNAI, PF

Organizações wajãpi.
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6

O que queremos para sempre (OBJETIVO)

Wajãpi bem articulados internamente e externamente
o que está acontecendo

como vamos resolver

problemas

atividades

Os Wajãpi têm dificuldade para fazer acordos
para tomar decisões coletivas que todos os Wajãpi
respeitam.

Discutir esse assunto nas assembleias das organizações wajãpi.

A autoridade dos velhos
está enfraquecida, porque os jovens não estão
ouvindo seus conselhos
e porque os velhos não
conversam entre si.

Pequenas reuniões nas aldeias para falar sobre esse problema.

Fazer um levantamento das decisões que as organizações precisam tomar.
Fazer uma assembleia para decidir quais assuntos a diretoria pode decidir sozinha
e para quais assuntos tem que consultar os chefes.

Reuniões entre chefes de diferentes aldeias.
Fazer reunião geral no CFDW para discutir o problema.
Os pais têm que aconselhar os filhos desde que são pequenos, não criar filhos
soltos e aconselhar só depois que estão grandes.

Como vamos ver se o Mosikoa’y rã kõ está dando certo (indicadores)

Os chefes de aldeia estão fazendo acordos entre si sobre
formas de trabalhar.
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Os jovens e os velhos
estão conversando
melhor.

As decisões coletivas estão
sendo respeitadas por todos.

para resolver nossos problemas e lutar pelos nossos direitos
Quem deve resolver
entre os Wajãpi

entre os não-índios

Organizações wajãpi.
Organizações wajãpi.
Organizações wajãpi.

Chefes das aldeias e chefes das famílias.
Chefes das aldeias e organizações wajãpi.
Organizações wajãpi.
Chefes das famílias.

As organizações wajãpi estão se
comunicando mais com as outras
organizações indígenas.

Os chefes estão dando mais autonomia para
as diretorias das organizações tomarem decisões e todos estão respeitando as decisões
que as diretorias tomam.
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Awatac

Associação Wajãpi Terra, Ambiente e Cultura
Rua Ataíde Teive, 525 - casa B - térreo
Centro
68.900-095 - Macapá - AP
Tel: (96) 3224 2113 – (96) 8138-0201
e-mail: awatac@hotmail.com

Apina

Conselho das Aldeias Wajãpi
Centro de Formação e Documentação Wajãpi
Posto Aramirã - Terra Indígena Wajãpi
Pedra Branca do Amapari - AP
e-mail: conselho@apina.org.br
www.apina.org.br

Apiwata

Associação dos Povos Indígenas Wajãpi do Triângulo do Amapari
Rua das Elisete, 1.144
Renascer I
68.907-610 – Macapá - AP
Tel: (96) 3217-8250 – (96) 8119-0699
e-mail: apiwata2009@hotmail.com

Iepé Macapá

Iepé – Instituto de Pesquisa e Formação Indígena
Av. Raimundo Álvares da Costa, 1689
Centro
68.900-074 - Macapá - AP
Tel: (96) 3223-7633 – (96) 3223-2052
e-mail: sede-macapa@institutoiepe.org.br
www.institutoiepe.org.br

