Aben Kaben Marimei

Plano de Gestão Territorial e Ambiental
Povo XIKRIN da Terra Indígena Trincheira Bacajá

Aben Kaben Marimei
Plano de Gestão Territorial e Ambiental
Povo Xikrin da Terra Indígena Trincheira Bacajá

junho . 2018
The Nature Conservancy do Brasil
Diretoria: Antonio Werneck, Ian Thompson.
Equipe da estratégia indígena: Marcelo
de Souza, Fernando Bittencourt, Eduardo
Vieira Barnes, Luciana Lima, Giovani
Musial e Rafaela Carvalho.

Revisão
Luciana Brandão e Luciana Lima.

Agentes Ambientais Xikrin
Bebere Bemarai Xikrin, Bebere Tekakmeiti
Xikrin, Bekre Xikrin, Bemrari Xikrin, Bep
Kirere Xikrin, Bep Kra Xikrin, Bep Kyi
Xikrin, Bepkauroti Kayapó, Bepkum Xikrin,
Bepnat Xikrin, Bepnhibeti Xikrin, Bepodjy
Xikrin, Delmar Kayapo de Souza, Diel
de Souza Kayapo, Irekoti Xikrin, Junison
Rodrigues da Conceição, Kabetum Xikrin,
Kangore Xikrin, Kokatire Xikrin, Kôkôreti
Xikrin, Kupatô Xikrin, Matinó Xikrin,
Mokrã Xikrin, Mop Nook Xikrin, Mrykayby
Xikrin, Ngrenhkararati Xikrin, Noryre
Xikrin, Pablo de Araujo, Pynhinre Xikrin,
Pyre Kayapo Xikrin, Valdeir Costa da Silva.

Ilustrações
Crianças Xikrin e Agentes Ambientais Xikrin

São Paulo - SP
Av. Paulista, 2439, Cj. 91
01311-300, São Paulo – SP
(11) 3514-5501

Edição e organização da publicação
Bepkra Xikrin, Eduardo Vieira Barnes,
Ingrid Lemos, Tekajakare Xikrin (Koka),
Luciana Lima, Thais Mantovanelli

Belém - PA
Avenida Nazaré, 280
66.035-170, Belém - PA
(91) 4008-6219

Fotos da capa (sentido horário)
©Kevin Arnold, ©Kevin Arnold,
©Kevin Arnold, ©Alexandra Freitas

Projeto Gráfico e Diagramação
Ingrid Lemos

The Nature Conservancy do Brasil
www.tnc.org.br

Sumário
Apresentação

4

1. Povo Xikrin

8

1.1. Terra Indígena Trincheira Bacajá
1.2. Localização e Etnomapas

11
12

2. O que é Aben Kaben Marimei?

16

2.1. Por que e como fazer o Aben Kaben Marimei ou PGTA?

18

3. O Plano de Gestão Territorial e Ambiental: a árvore Xikrin 20
3.1
3.2
3.3
3.4

A raiz e o tronco da árvore, os objetivos e o Povo Xikrin
Os ramos ou eixos estratégicos do Plano
As folhas da árvore ou ações do Plano
As flores e frutos do Plano

20
23
26
27

4. A árvore Aben Kaben Marimei

30

5. O Aben Kaben Marimei está pronto?

32

5.1 O Rio bacajá
5.2 Geração de renda e atividades produtivas
5.3 Governança Xikrin

33
34
35

Mebêngôkre
mê kuni aben kôt myjja nhi pei
ã
Povo Xikrin: juntos vamos fazer bem feito todas as coisas
Nós somos o povo Xikrin. Nosso
modo de vida, chamado kukradjà, é
viver com a floresta, junto a floresta e
para a floresta. Nossas ideias sobre o
mundo, nossos atos, nossa sociedade,
nossa organização política, nossa
saúde, tudo faz parte do kukradjà e a
floresta faz parte disso tudo também.
A cada ano que passa nossa voz
ecoa menos, nosso Território sofre
e não somos respeitados. Nós não
desistimos e não vamos desistir. Somos guerreiros, somos unidos, somos fortes. Vamos fazer nossa voz
aparecer. Vamos nos unir a outros
povos e proteger as matas, os rios e
os animais. Queremos que este Plano
de Gestão Territorial e Ambiental seja
nosso e seja respeitado.
O Aben Kaben Marimei é para
mostrar que estamos aqui e não vamos deixar que destruam nosso território e poluam nossos rios, não vamos deixar mais, estamos unidos e
vamos fazer valer os nossos direitos.
Nosso plano é vigiar, patrulhar,
proteger, cuidar da Terra Indígena

Trincheira Bacajá. Estamos trabalhando neste Plano de Gestão desde 2013
e vamos continuar, não vamos deixar
acabar. Vamos manter o cuidado com
o Território.
Nós queremos viver bem, viver da
nossa forma, com nosso kukradjà.
Queremos continuar a navegar e pescar, continuar a plantar e colher, queremos usar os remédios da ﬂoresta,
queremos fazer rituais, queremos ser
respeitados. Queremos deixar um bom
futuro para nossos ﬁlhos e netos.
Nós somos os Xikrin do Bacajá, o
povo guerreiro, o povo que cuida da
terra e de tudo.

Produção Coletiva Xikrin
Curso de Agentes Ambientais Xikrin
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Apresentação
tégicas e prioritárias: (a) governança
indígena – na promoção de acordos
coletivos com base nas assembleias
gerais do povo Xikrin; no fortalecimento de suas associações (ABEX e
IBKRIN) e seus dirigentes; na formação de Agentes Ambientais Xikrin
visando tanto o monitoramento territorial e ambiental como a gestão
de cadeias produtivas de recursos
naturais sustentáveis; e na ampliação
do conhecimento dos dirigentes indígenas sobre ferramentas de gestão
de associações; (b) proteção territorial – no planejamento e realização de expedições vigilância e monitoramento territorial e ambiental
indígena articuladas com o Plano de
Proteção Territorial do Médio Xingu
(PPTMX), envolvendo suas bases,
postos e equipes; (c) manejo sustentável de recursos naturais – no
fortalecimento da organização indígena e arranjos institucionais da cadeia de valor de produtos florestais
não-madeireiros, como a Castanha
do Pará (projeto piloto).

O Plano de Gestão Territorial e
Ambiental (PGTA) é um importante
instrumento estratégico e coletivo do
Povo Xikrin para lutar pela defesa de
seus direitos à gestão sustentável dos
rios, ﬂorestas, biodiversidade e cultura presentes na Terra Indígena Trincheira Bacajá, localizada no Vale do
Rio Xingu. Conhecido pelos indígenas
como Aben Kaben Marimei (o saber
por todos compartilhado), o PGTA demarca o fortalecimento da governança
política (com autonomia e parcerias
sólidas), proteção territorial e valorização de arranjos produtivos sustentáveis dos recursos naturais desse povo
diante dos enormes desaﬁos, ameaças
e oportunidades existentes em seu
passado, presente e futuro.
Com apoio da TNC, Funai e do
Fundo Amazônia, os Xikrin não só finalizaram os processos coletivos de
construção e pactuação do Plano
Aben Kaben Marimei (com base no
etnomapeamento e etnozoeamento
de seu território), mas também deram
início à implantação de ações estra5

A força do PGTA está na sua capacidade
de ser um instrumento coletivo (com
olhares e leituras do universo dos homens
e mulheres Xikrin) e referencial para o
diálogo interno e junto aos outros atores
territoriais presentes na região do Xingu:
governo (federal, estadual e municipal);
sociedade civil e empresas. Para fortalecer
os seus projetos de vida e de autodesenvolvimento. Destacamos que o PGTA
Xikrin fortalece também suas iniciativas
para a defesa e reconhecimento dos seus
direitos à evitar e mitigar impactos advindos da implementação de planos e projetos públicos e/ou privados que afetem o
seu território, modos de vida e bem-estar.
Este instrumento da Política Nacional
de Gestão Ambiental e Territorial (PNGATI)
- criada com forte protagonismo das redes de organizações indígenas - o PGTA
vem sendo apropriado pelos Xikrin e tem
um enorme potencial de fortalecer sua
articulação interna e com parceiros que
querem apoiá-los na luta pela preservação de um vasto território da região
amazônica, com importantes contribuições culturais, ambientais e econômicas regionais, nacionais e globais.
Helcio Marcelo de Souza
Gerente da Estratégia Indígena - TNC
Eduardo Vieira Barnes
Coordenador de PGTA - XINGU - TNC
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1. Povo Xikrin
O Povo Xikrin do Bacajá faz parte
dos grupos que se autodenominam
Mẽbêngôkre, que signiﬁca “gente do buraco d’água” ou “gente da água grande".
Atualmente os Xikrin constroem
suas aldeias perto de um rio ou igarapé em terreno seco e bem drenado.
O espaço principal é a praça central,
com um círculo de casas ao redor, e
da mata circundante, com pequenas
roças, também circulares. No centro
da aldeia está situada a casa dos homens, espaço onde os homens fazem
as reuniões, o ngàb. Eles mantém
seu kukradjà, o modo de ser e viver,
mesmo frente às ameaças territoriais,
abertura de estradas e doenças.
A construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte trouxe aos Xikrin
novos desafios no relacionamento
com grandes corporações e ainda os antigos problemas com madeireiros, garimpeiros e invasões
frequentes ao território devido à
abertura e pavimentação da Rodovia Transamazônica e ao desmatamento para pecuária extensiva.

Esse povo possui diversas histórias
ancestrais sobre seu surgimento, uma
pequena mostra foi selecionada para
abrir este livreto.
"...Antigamente nós morávamos
no alto do céu, os velhos que caçavam
tatu cavaram e furaram o céu, e depois que viram a terra eles juntaram
uma linha de algodão para descer.
O caçador jogou a linha de algodão
para baixo e começou a descer, os que
tinham medo ﬁcaram, os que tinham
coragem desceram - essa é uma
história Mẽbêngôkre Xikrin".

"Gwai ba bêne
meàprârã t`yx"
"Nós somos
guerreiros fortes"
8
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O povo Xikrin é a raíz que segura e sustenta o PGTA e que
faz ele crescer. A raíz precisa de terra e o povo Xikrin preciõe
sa de um bom território. Não adianta reunir com os kube
depois não acontecer nada. Porque isso precisa acontecer
na prática. É o próprio Xikrin do Bacajá que vai definir o
seu PGTA. A comunidade se reúne junto com cada agente
ambiental interno. Não podemos mais aceitar o plano de
õ do jeito que eles querem fazer. Nosso
trabalho dos kube,
plano tem que estar em primeiro lugar para bater contra o
õ Existem leis que defendem nosso povo
trabalho dos kube.
õ a nos respeitar. Muitos kube
õ não
e que obrigam os kube
querem respeitar os Mebengôkre. Belo Monte já chegou
e temos sofrido muito. Tudo ainda pode piorar muito se
chegar Belo Sun. Nosso plano tem que trazer melhorias
para nossa TI, manter a vida na floresta boa e gerar renda.
Agentes Ambientais Xikrin do alto Bacajá
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1.1 Terra Indígena Trincheira Bacajá
A Terra Indígena Trincheira Bacajá
(TITB) está situada no estado do Pará, às
margens do Rio Bacajá, um caminho de
água de 396 km. O Rio Bacajá nasce no
município São Félix do Xingu, fora dos
limites da TITB, e passa pelo meio dela,
no sentido sul-norte, desaguando suas
águas na margem direita do Rio Xingu, a
90 km da cidade de Altamira. A Terra Indígena tem uma área total de 1.650.939
ha, abrangendo partes dos municípios de
São Felix do Xingu, Anapú, Novo Repartimento, Pacajá, Marabá, Senador José
Porfírio e Altamira. No limite norte-leste
passam as rodovias Transamazônica (BR
230), e ao sul/sudeste a rodovia BelémBrasília (BR-010) e PA-150 que liga
Belém a Redenção. O Território faz divisa com outras terras indígenas, no lado
oeste, a Terra Indígena Koatinemo, do
povo Assurini, e a Terra Indígena Ituna/
Itatá, dos Araweté. Na região sul a Terra
Indígena Apyterewa do povo Parakanã.
No limite leste estão as comunidades,
assentamentos e fazendas de brancos,
onde a ﬂoresta já foi praticamente toda
derrubada para a a agropecuária, com
extensos pastos.

Não há como falar do Território sem
falar do Rio Bacajá. O rio abriga uma
grande variedade de peixes e espécies. Das águas do Rio Bacajá tradicionalmente o povo se locomove e se
alimenta, as mulheres tiram água para
lavar a louça e as roupas, as famílias
se banham e as crianças brincam. Por
todos esses motivos, o Rio Bacajá é de
muito valor para a comunidade, e deve
ser protegido das ameaças externas:
hidrelétricas, garimpos, desmatamento, agrotóxicos e estradas.
Hoje em dia vivem 193 famílias
na Terra Indígena Trincheira Bacajá,
distribuídas em 14 aldeias: Pykayka,
Kamoktiko, Prindjam, Piydjam, Kranh,
Krimei, Kenkudjoe, Kabakro, Pot-krô,
Pytako, Ketkrô, Mrotdjam, Bacajá,
Rap-ko . Além dos Xikrin, também vivem algumas famílias de parentes da
etnia Kayapó.
O crescimento repentino das relações
com o dinheiro nas aldeias atingidas pela
UHE Belo Monte é um dos motivos que
modiﬁcou a vida do povo Xikrin e sua
forma de viver no Território.
11

1.2 Localização e Etnomapas
O processo de elaboração de
etnomapas foi um dos pilares
fundamentais para lastrear o
processo conseguinte que foi a
elaboração do PGTA visando a
manutenção da autonomia do
povo Xikrin sobre seu território.
A elaboração foi realizada pelos agentes mapeadores
Xikrin, que tiveram desde 2013
formações em mapeamento e
etnomapemento. Houve uma
apropriação e reconhecimento
da Terra Indígena Trincheira Bacajá com o uso de representações cartográficas e da cosmografia Xikrin.
Este povo possui representações espaciais elaboradas
com base nas experiencias e
histórias vividas na gestão do
seu território. A união destes
saberes deu origem aos mapas
Pidjô-y owatopdjá (extrativismo), Tep Nhõ Ngô (pesca), Mẽ
Bàkam Badjà (caça), Kubẽ Bin
Norodjá (pressões e ameaças) e
Memõrodjá Tum (dos velhos ou
12

histórico de ocupação). Os mapeadores Xikrin, com apoio dos
saberes dos mais velhos e das
mulheres, principalmente, elaboraram o Atemaba (matriz de
ambientes), que apresenta a leitura local dos recursos naturais e
ecossistemas existentes na TITB.
Os etnomapas estão a serviço
do povo Xikrin, podendo ser,
quando autorizados, utilizados
em conjunto com seu parceiros
para a implementação do Plano
Xikrin. Nesta publicação estão disponibilizados dois etnomapas: o da história da ocupação Xikrin (Memõrodjá Tum) e
o de pressões e ameaças (Kubẽ
Bin Norodjá).

Terra Indígena Trincheira Bacajá na Amazônia Legal
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2. O que é Aben Kaben Marimei?
A TITB, situada no estado do Pará,
é uma das 32 áreas de referência do
Projeto Gestão Ambiental e Territorial
Indígena (Projeto GATI) coordenado
pela Fundação Nacional do Índio (Funai). Desde 2011 a The Nature Conservancy (TNC) vem colaborando com
a Funai e as organizações indígenas
na elaboração do Plano de Gestão Territorial e Ambiental ou Aben Kaben
Marimei, como expressado pelo povo
Xikrin.
A defesa do território, a conservação da sua biodiversidade e do modo
de vida não será feita se cada aldeia
ﬁcar pensando do seu jeito, sem conversa entre as lideranças e parentes. O
povo Xikrin e seu território é um só.
Por isso deve se unir e se organizar
para ter um entendimento, uma mesma palavra, o Aben Kaben Marimei.
O termo Aben Kaben Marimei
significa “ouvir a conversa e pensar
muito bem – usar uma só palavra”,
é quando todos se unem com uma
ideia, um objetivo comum. O Aben
Kaben Marimei acontece quando
todas as aldeias conversam e juntas

cuidam da terra, da educação e da
cultura, quando todos se preocupam
com o bem-estar de todos. O Plano de
Gestão Territorial e Ambiental (PGTA)
da TITB é para ajudar na construção
desse grande acordo entre os Xikrin,
entre todas as aldeias, para que juntos protejam o Território, o povo e as
próximas gerações.

Bekre, agente ambiental,
(aldeia Kenkudjoe)
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©Kevin Arnold

"Todos nós sabemos o que
estamos
passando
com
Belo Monte. Fizemos muitas
reuniões em 2005 e 2010. Só
contaram mentira enganando
a nós. Esse foi um caminho
errado. Precisamos achar o
caminho certo e defender o
nosso território"

"Como o nosso povo vive? Vivemos todos
unidos e alegres, vivemos trabalhando na roça
e na floresta, vivemos sempre conversando,
vivemos sempre pescando e caçando"

©Kevin Arnold

Pablo de Araujo, agente ambiental, (aldeia Pykayka)
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2.1. Por que e como fazer o Aben Kaben Marimei ou PGTA?
Nos últimos anos o número de aldeias na Terra Indígena mais que dobrou,
passando de quatro a nove em 2015,
este processo de fragmentação continua e em 2018 já existem quatorze
aldeias. Esse crescimento pode estar
associado à entrada de recursos do
Plano Emergencial da Norte Energia e
considera-se essa mudança tão decisiva
como um impacto social não previsto
da implantação da UH Belo Monte,
mas esse processo também está associado a outros fatores da organização social e política Xikrin no contexto
territorial contemporâneo. Por outro
lado, o crescimento no número de aldeias favorece a vigilância do território,
especialmente nesta fase de mais vulnerabilidade. Da maneira Xikrin, a comunidade está respondendo as ameaças externas, como os impactos de UH
Belo Monte atualizando as estratégias,
e construindo o PGTA. É uma forma de
proteção da terra, dos usos e costumes,
das crenças e tradições. O Aben kaben
Marimei servirá para ajudar na conservação da ﬂoresta e dos rios para o pre-

sente e para o futuro das crianças. E
ajudará principalmente o povo Xikrin a
se organizar para enfrentar a demanda
das ameaças ao território e a fortalecer
a língua, os costumes e a cultura. É preciso união para enfrentar as ameaças
externas (Kubẽ Bin Norodjá), para fazer
a gestão dos recursos da nossa terra
(Tep Nhô Ngo, Pdjô-y Owatopdjá, Me
Bakan Badjá) e para preservar nossa
cultura (Memõrodjà Tum), esses são
“os porquês” do nosso Aben Kaben
Marimei.
E como será feito tudo isso? Como
discutido nas reuniões: passo a passo.
O PGTA é um processo. Um processo
que tem organização, sistematização
e prática. Princípios deﬁnidos para as
ações e depois a execução de tudo que
foi acordado nas reuniões entre todas
as aldeias da Terra Indígena. E foi feito! A Assembleia Geral dos Xikrin foi
realizada na Aldeia Pot-krô em 2015.
Nesta Assembleia foi muito debatido
sobre o que é o PGTA e como seria
iniciado o trabalho e decidiu-se que
o Plano seria comparado a uma ár18

vore. As reuniões eram somente com
os homens e percebeu-se que seria
necessário mais conversa nas aldeias
para amadurecer as ideias e para ter a
participação das mulheres e de outros
membros da comunidade.
Foi Decidido que a equipe de parceiros deveria visitar todas as aldeias
para continuar a conversa sobre a árvore. Então, cada aldeia criou e regou
sua própria árvore. E depois disso,
ocorreu uma nova Assembleia onde
foi criada a árvore do Aben Kaben

Marimei, a árvore de todos os Xikrin
para usar uma só palavra.
Foram realizadas reuniões em todas
as aldeias, com homens e mulheres em
separado. Depois de todo esse trabalho
a TNC, a FUNAI e os consultores produziram relatórios e organizaram tudo
o que foi discutido. Aqui neste livreto
vemos o nosso Plano se formando, crescendo e indicando que dará muitas
ﬂores e frutos em forma de ações que
irão proteger o povo e o Território dos
Xikrin do Bacajá.

"Não podemos destruir a floresta, temos que
deixar a floresta em pé. Antigamente tinha kube e
eles derrubaram a mata."
Bebere Tekakmeiti (Aldeia Kemkro)
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3. O Plano de Gestão Territorial e Ambiental: a árvore Xikrin
O Aben Kaben Marimei ou Plano Xikrin (PGTA) precisava de uma imagem ou
símbolo, a árvore foi escolhida. A árvore representa a ﬂoresta, o alimento e o
medicamento. A árvore é uma boa forma de começar e simbolizar muitas coisas
na vida dos Xikrin. Para a elaboração do PGTA foram deﬁnidas as áreas do Plano
de acordo com as partes da árvore: as raízes, o tronco, os galhos, as folhas, ﬂores
e frutos. O tronco signiﬁca o povo Xikrin. Nele estão todas as aldeias, o povo que
liga todas as áreas, sustenta e faz o PGTA acontecer. A raiz representa os objetivos
do Plano de Gestão Territorial e Ambiental, os galhos são os eixos temáticos que
subdividem os objetivos, as folhas representam as ações que precisam ser executadas e as ﬂores e frutos são o que eles esperam para o futuro e o que o Aben Kaben
Marimei pode gerar para a comunidade Xikrin.

3.1 A raiz e o tronco da ávore, os objetivos e o povo Xikrin
O tronco da árvore é o povo Xikrin, a força, a maneira de ser, que deve, acima de
tudo, ser respeitada pelos kubẽ e preservada para as próximas gerações. A terra e
suas riquezas naturais e a cultura Xikrin são as as raízes. São os motivos pelos quais
existe este Plano, este Aben Kaben Marimei. Por quais motivos tudo isso será feito?
*Para defender o território dos invasores.
Por causa de sua riqueza, a TITB é motivo de cobiça de brancos até os dias de
hoje. Esse é um dos principais motivos para reunir o povo para fazer o Plano: defender o território. No trabalho de mapeamento, um dos mapas foi sobre as ameaças ao território, o Kubẽ bin Norodja. Todas as aldeias contaram o que sabiam.
Assim, os problemas que acontecem em todo o território foram identiﬁcados. Os
invasores brancos que vem caçar e pescar. Invasores derrubam a ﬂoresta para tirar
madeira e existem áreas com garimpo. E nos limites com fazendeiros outras invasões
para pasto. Estes problemas estão por toda a TITB.
20

*Para defender o território de grandes projetos.
Além dessas invasões, existe a preocupação com grandes obras que vêm
sendo implementadas na vizinhança e outras que estão planejadas. A UH Belo
Monte está em construção. Mexeram no Rio Xingu e isso está atingindo o Rio
Bacajá, fonte de vida para o povo. Em 2015, a água do rio baixou tanto que
morreram muitos peixes. UH Belo Monte foi só o começo. Há planos de instalar
uma grande mineradora e de construir uma estrada por dentro do TITB para
favorecer o desenvolvimento dos não-índios. Isso não pode acontecer! Esse
é mais um motivo para fazer o Plano: ter as ideias escritas para mostrar aos
governantes que o povo que vive na TITB tem o seu plano de desenvolvimento.
A Constituição garante o direito dos indígenas ao seu território e tem que ser
respeitada.
*Para conservar as riquezas do território.
Os povos indígenas tiram o seu sustento e a sua renda da floresta, do rio e
das suas roças e com o povo Xikrin não é diferente. Não adianta ter só a terra
sem os recursos naturais que ela oferece. Se a floresta for destruida os animais
vão embora e vai faltar comida. O impacto da UH Belo Monte no Rio Bacajá fez
os peixes diminuirem. Se o tracajá não foir cuidado do jeito certo poderá vir a
faltar também. O PGTA vai ajudar a organizar as ideias de como conservar os
recursos para poder enfrentar os impactos da UH Belo Monte e as mudanças do
clima que já são percebidas pela comunidade.
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"Isso é muito bom, a gente estar junto, cuidando da
terra. Se a gente não cuidar da terra, vão querer fazer
alguma coisa mais rápido para sair lei para destruir
nossa terra. A gente tem que tá fazendo, vigiando,
cuidando para os que estão nascendo. Hoje a gente
está aqui, mas amanhã a gente não está. A gente tem
que preparar a terra para os que vêm nascendo"
Tedjêre Xikrin (Aldeia Pytako)

* Para garantir o futuro dos Xikrin e da sua cultura.
Se o território não for protegido e os recursos não forem conservados, como
vão viver as crianças no futuro? Por isso, este Plano é para garantir o futuro
das crianças de hoje e dos Xikrin que irão nascer. Para que os tap kwy` (netos) e
Amu mikam tàpkwy` (bisnetos) possam continuar vivendo o modo de vida Xikrin
e mantendo a cultura. O Território indígena é terra, água, as florestas e animais
que ele abriga, além do povo e sua cultura, tudo junto. Portanto, sem o povo e
a cultura Xikrin, não se conserva o Território e os seus recursos.
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3.2 Os ramos ou eixos estratégicos do Plano
São quatro galhos na árvore do PGTA, os quatro eixos: a gestão e proteção territorial, a produção e o manejo dos recursos naturais, a organização social e o bem-estar.
• Gestão e Proteção Territorial: é para garantir a defesa do território. Esse galho/eixo reúne as ações de vigilância por agentes indígenas, ações fiscalização pelo Ibama e Funai, implantação de infraestrutura
para a realização das ações de proteção e a capacitação dos indígenas.
• Produção e Manejo dos Recursos Naturais: é importante para
aprender e fazer o bom manejo e a conservação dos recursos da floresta, das roças e das águas, necessários à garantia da alimentação e
nutrição dos Xikrin (ou a segurança alimentar e nutricional como falam os
não-índios), mas sempre de acordo com os saberes tradicionais e com o
conhecimento tecnológico ensinado pelas parcerias com kubẽ. É preciso
manter a cultura alimentar e garantir a geração da renda necessária para
as necessidades da aldeias Xikrin. Este galho/eixo inclui ações de manejo
dos recursos naturais e ações de produção agropecuária no sistema de
roça indígena.
• Organização Social: é preciso fortalecer a organização do povo
para a defesa do território e para garantir os meios de vida Xikrin. Este galho/
eixo reúne ações para fortalecer a organização econômica (associações ou
cooperativas) e a cultura que é a base da identidade Xikrin.
• Bem-estar: é fundamental garantir as condições de bem-viver dos
Xikrin do Bacajá. Este galho/eixo reúne ações na área de infraestrutura,
transporte, saúde e educação. Entender que a gestão do território envolve
não somente os recursos naturais, mas também a garantia das condições
de vida necessárias para a reprodução do modo de vida (kukradjà) é compreender a importância deste eixo.
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O Aben Kaben Marimei vai ajudar a preservar o T
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foto: acervoTNC

var o Território para os nossos filhos e netos.
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3.3 As folhas da árvore ou ações do Plano
Gestão e Proteção Territorial:
• Vigilância
• Fiscalização
• Capacitação
Produção e Manejo dos Recursos Naturais:
• Valorização da diversidade (tudo o que existe na floresta)
• Diversidade de produtos e métodos
• Cultivo (subsistência / venda)
• Manejo (cuidados / ciclos)
• Artesanato / casa de costura
Organização Social:
• Fortalecimento da organização social, política e institucional
• Fortalecimento das Associações (fortes e autônomas)
• Cooperativas ou outras formas de empreendedorismo Xikrin
• Busca de parcerias
• Diálogos com parceiros e governo
Bem-estar:
• Fortalecimento da cultura
• Ações de proteção alimentar
• Preservação de tradições alimentares
• Ações de saúde
• Preservação de medicina tradicional
• Ações de educação
• Documentação e preservação cultural e linguística
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3.4 As ﬂores e frutos do Plano
Tudo o que os Xikrin desejam é que a TITB volte a viver sem ameaças, sem
garimpo e invasões, porém a UH Belo Monte trouxe uma nova realidade e a comunidade está se adaptando. As flores e frutos do Aben Kaben Marimei são a
esperança do povo e seu Território, eles representam aquilo que o povo deseja
fazer e manter para as próximas gerações. Os Xikrin desejam:
• Fazer o diagnóstico do entorno da TITB;
• Organizar e manter o monitoramento constante do Território;
• Recuperar áreas degradadas no Território e no entorno da TITB;
• Organizar e manter cadeias produtivas com os recursos naturais da TITB;
• Organizar e manter a cadeia do artesanato;
• Ter educação e saúde de qualidade em parceria com o Estado, respeitando
a cultura e os valores Xikrin;
• Fortalecer da língua materna com a participação dos jovens;
• Fortalecer as Associações indígenas e as relações com parceiros, nos termos
de comércio justo.
• Manter o Plano de Gestão Territorial e Ambiental Xikrin aberto para
adequação as novas realidades.
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O PGTA ou Aben Kaben Marimei deve ser uma ferramenta:
• que promove diálogo entre as aldeias da TITB, entre os povos
que vivem no entorno do Território e os que vivem na região;
• que auxilia nos acordos com as populações vizinhas;
• que ajuda a regulamentar atividades econômicas;
• que auxilia no diálogo entre o Povo Xikrin e o Estado;
• que pode, periodicamente, trazer dados atualizados da população, das associações e do sistema de governança Xikrin;
• que periodicamente pode promover a avaliação dos
impactos dos programas, projetos, ações governamentais, nãogovernamentais e de empresas;
• que não precisa divulgar o que o Povo Xikrin decidir que não
deve ser de conhecimento público.

O PGTA Xikrin deve responder as seguintes perguntas:
• Quais as propostas para o Plano Xikrin, o grande Aben Kaben
Marimei (árvore da TITB)?
• Quais as prioridades (o quê e quando)?
• Como essas propostas respondem às ameaças e potenciais
identificados na etapa de etnomapeamento e ao plano de futuro?
• Quais as regras para atividades que envolvem o coletivo (por
exemplo: tracajá, castanha, babaçu, costura, etc.)?
• Qual o sistema de organização para gestão do Plano Xikrin?
• Quais são as demandas e oportunidades de parcerias?
• Quais são os passos para colocar o Plano em prática?

28

"Nós vamos caminhar
com nossas próprias
pernas como agentes
ambientais e fazer valer
nosso PGTA na prática"
Bekre Xikrin, agente ambiental
(aldeia Kenkrô)
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Aben Kaben Marimei
Plano de Gestão Territorial e Ambiental Xikrin

Tronco

Quem faz e como faz o PGTA
O povo Xikrin é quem faz o Plano
(com parcerias Associações, FUNAI, ONGs)
O Plano é prático (com ações concretas)
Planejar, reunir, fazer.
Cada aldeia fazendo a sua parte

Galhos
Eixos do PGTA

Proteção e Gestão Territorial
Organização Social
Produção e Manejo
Bem-estar Xikrin

Raizes

Porque fazer o PGTA
desejos

conservar a floresta e os rios para
o presente e para as futuras gerações

externas

Consolidadas: Transamazônica, UH Belo Monte, TransAssurini
Previstas: Mineração Belo Sun, rodovia que cortaria a TITB

internas

Mineração (garimpo), extração de madeira, caçadores, pesca

ameaças

Folhas

Ações do PGTA
•
•
•
•
•
•

Elaboração do etnomapeamento
Expedicões para limitação da TITB
Diagnósticos do entorno
Acordos de vizinhança
Curso de formação de gestores governamentais
Intercâmbio de experiências em gestão territorial

• Realização das Assembleias
• Implantação do núcleo técnico (projetos / articulação)
• Fortalecimento das organizações (Bebô / Bebotire)
• Intercâmbios
• Cursos de formação para agentes
•
•
•
•
•
•
•

Recuperação de áreas degradadas
Ocupação produtiva do território
Fortalecimento da cadeia do artesanato
Monitoramento do Rio Bacajá e outros recursos
Fortalecimento da cadeia produtiva da castanha
Projetos para fazer: peixe, banana, babaçu, açai,
Projetos para estudar: corte e costura, grafismo

• Energia
• Educação e saúde com a nossa participação
• Fortalecimento da cultura (estudos com os velhos,
artesanato, pintura, histórias)

5. O Aben Kaben Marimei está pronto?
O PGTA ou Aben Kaben Marimei é um acordo do povo para a terra, Pyka. São
acordos elaborados pelos representantes Xikrin e que foram para o papel. Com
base nele, temos ideias para iniciarmos a ação. Ao fazer reuniões e assembleias, ao discutir entre os memu (homens) e entre as menires (mulheres) todos os
problemas apareceram e foram reconhecidos e também muitas soluções e ideias
que não haviam sido pensadas anteriormente. Depois de todo esse trabalho e
tempo, os Xikrin desejam ir para a prática. O Plano está pronto. Ele foi criado e
agora precisa continuar, problemas serão resolvidos, ameaças irão desaparecer,
mas o povo deve seguir cuidando do território e dos direitos da comunidade,
e apenas com todas as aldeias unidas falando uma só palavra que conseguirão
fazer o o Aben Kaben Marimei funcionar. Sempre que uma grande mudança
em relação ao território ou ao povo Xikrin acontecer, o Plano deverá se adaptar,
então, apesar de pronto, ele está em constante modificação assim como a floresta, assim como a vida, o kukradjà e a forma Xikrin de ser e ver o mundo.
Para ﬁnalizar, os temas que foram destaque durante as reuniões serão apresentados, assim como, algumas ideias para a resolução de problemas e diﬁculdades.

"Os brancos precisam fazer suas ações
sabendo dos direitos dos povos indígenas"
Bep Kyi (aldeia Rap-Kô)
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5.1 O Rio Bacajá
Uma das maiores preocupaçõesdos Xikrin é com o Rio Bacajá, pois é de onde
tiram grande parte dos alimentos e é por ele e seus afluentes que navegam na
época das chuvas, entre outros usos. A navegabilidade, a qualidade da água e
da pesca podem estar ameaçadas. No futuro é preciso incluir no plano Xikrin estudos mais aprofundados devido ao seu papel fundamental na vida deste povo.
O que fazer para melhorar? Meikumrei

• Ações de proteção e vigilância para frear a invasão de pesca
em trechos especíﬁcos ao longo do
limite do território; colocação de
placas de advertência; informes aos
fazendeiros que fazem limite com a
TI para que colaborem, fechando o
acesso ao rio em suas propriedades;
informes nas vilas da região;
• Inclusão no mapa Tep Nhõ Ngô
(etnomapa da pesca) além dos locais de pesca (captura) os lugares
onde as espécies de peixes dormem,
comem e desovam, bem como investir na identiﬁcação de locais importantes para a pesca nos igarapés
tributários do Bacajá;

• Condução e ﬁrmeza dos acordos coletivos de uso dos recursos
de pesca, uso e tamanho das redes,
da pesca para venda e do acesso de
não-indígenas ao rio;
• Esclarecimento acerca das
mudanças que possam ocorrer na
navegabilidade do Bacajá ;
• Monitoramento contínuo dos
impactos da redução da vazão
na Volta Grande do Xingu sobre
a ictiofauna do Rio Bacajá;
• Vigilância e construção do
plano de manejo do tracajá: Foi
diagnosticado que tem sido cada
vez mais difícil encontrar tanto o
animal adulto como os ovos.
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“Perguntei na aldeia se queremos acabar com
a floresta ou se queremos a floresta verde. Todos
responderam que querem a floresta verde".
Bebere Tekakmeiti (Aldeia Mrotdjãm)

5.2 Geração de renda e atividades produtivas
O que fazer para melhorar? Meikumrei
extração de óleo e manteiga;
• Fortalecimento e continuidade dos pequenos projetos
de apoio à produção artesanal,
como ornamentos, pinturas, vestimentas tradicionais etc.;
• Manejo das aves para a
produção de artesanatos e principalmente dos nekret (cocares);
• Iniciar os projetos de casas de
costura com as menire (mulheres)
nas aldeias interessadas.

• Promoção de fontes de renda

alternativas a ﬁm de que os indígenas envolvidos com o garimpo
abandonem a atividade;
• Parceria nos projetos de coleta
de castanha e produção de cacau;
• Deﬁnição do acompanhamento para o cultivo do cacau;
• Capacitação para a extração
e para o processamento do recurso florestal jaborandi;
• Mapeamento das áreas de
ocorrência de babaçuais para
poder iniciar da atividade de
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5.3 Governança Xikrin
Cada vez mais, é necessário o fortalecimento institucional para poder dialogar
com as instituições que representam os Xikrin do Bacajá, assim como com atores
corporativos que estão implementando diversos projetos que poderão impactar diretamente a vida da comunidade.
O que fazer para melhorar? Meikumrei
•
Demonstrar
interesse
em
conhecer e realizar parcerias de campo do movimento indígena nacional
com organizações, como a APIB, que
se mobilizam contra a legalização
da mineração em Terras Indígenas e
outras propostas que contrariam os
direitos, desejos e projetos de vida
dos povos indígenas;
• Dar continuidade a realização de intercâmbios em outras TIs
para conhecer outros estágios de
construção e implementação de PGTAs.

• Implementar e executar o programa previsto no PBA de fortalecimento das instituições indígenas;
• Dar continuidade à realização de
assembleia geral dos líderes Xikrin,
pelo menos anualmente;
• Esclarecer o uso de recursos de
origem internacional, pelo governo
brasileiro, destinados à promoção da
preservação ambiental em Terras Indígenas. O povo Xikrin pede que tais
esclarecimentos sejam apresentados
a eles, incluindo os parceiros internacionais do próprio projeto GATI (TNC
e PNUD);

“Eu trabalho com óleo de coco babaçu. Isso é
manejo pra nós”. Ngrenhkarati (aldeia Pot-krô)
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fotos: acervoTNC

Assembleia Geral Xikrin 2015
Aldeia Mrotdjãm
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Ficou decidido que cada aldeia iria manter a
sua árvore para fazer aquilo que ela decidiu
como importante para a comunidade.
©Alexandra Freitas
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Esperamos que este material,
produzido ao longo de um
processo
de
trabalho
e
amadurecimento, seja utilizado
para viabilizar o respeito aos
nossos direitos e a construção
de políticas e ações que
contribuam para a gestão do
Território. E que contribua para
a nossa autonomia enquanto
Xikrin
da
Terra
Indígena
Trincheira Bacajá.
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