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APRESENTAÇÃO DO PLANO

Chamamos este documento de plano de gestão e de uso porque quere-
mos que ele seja um guia para melhor usarmos o nosso território. Sofremos 
com várias ameaças às nossas terras e recursos e precisamos nos proteger 
destas violências ao mesmo tempo em que precisamos nos fortalecer in-
ternamente para ficarmos unidos e mantermos as condições adequadas de 
nosso território à nossa cultura e com isto garantir a vida para nossos filhos, 
filhas, netos e netas. 

Embora ainda estejamos lutando para a demarcação deste território, 
não temos nenhuma dúvida de que ele nos pertence e que nós pertencemos a 
ele também. Para melhorar nossa vida, nos desafiamos a pensar sobre como 
estamos vivendo aqui para decidir como podemos melhorar nossas ações 
políticas, produtivas e de convivência interna e externa e assim caminhar 
em direção a um futuro melhor para nosso povo. Neste caminhar, queremos 
a colaboração de agentes externos, mas não queremos que ninguém diga o 
que é melhor para nós. Queremos contar e escrever a nossa história e por 
isto, estamos apresentando este primeiro plano de reflexão e planejamento 
de gestão do território e assim anunciar para o governo e outros sujeitos o 
que queremos e estamos dispostos a definir como critérios de uso dos bens 
naturais existentes em nosso território.  Assim como, dialogar em prol do 
benefício das famílias deste território com todos que se propõe a nos ajudar.   

Como dissemos acima, chamamos este documento de plano de gestão 
e uso porque é uma maneira mais simples de compreendermos para que 
ele serve e aproximar do nosso linguajar local, porém, dentro da política 
do Estado brasileiro, este tipo de instrumento está previsto no Decreto n.º 
7.747/2012 que trata sobre a política nacional de gestão territorial e am-
biental de terras indígenas que tem por objetivo garantir e promover a pro-
teção, recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais 
das terras e territórios indígenas. Através desta política o governo federal 
criou vários instrumentos, dentre estes, o plano de gestão visando facilitar 
o conhecimento e processo de tomada de decisão na gestão dos territórios 
indígenas. 

No entanto nos últimos anos, os diferentes governos, não deram conta 
de cumprir tais compromissos e incentivar que os povos indígenas elabo-
rassem estes planos, consequentemente, poucos foram os grupos que cria-
ram seus próprios planos. Mesmo assim, nós entendemos que o plano de 
uso ou de gestão é um instrumento importante na organização dos povos e 
por isso decidimos, ainda que sem apoio governamental, elaborar o nosso 
próprio Plano, como forma de contribuirmos com a proteção ambiental e 
estimularmos o uso sustentável dos bens naturais em nosso território.  

Nosso objetivo é que este plano seja um ponto de apoio para nossas 
ações neste território que é a nossa casa. Esperamos também que ele seja 
um instrumento de fortalecimento das nossas organizações e uma forma 
de impulso para que cada um dos moradores desse território assumam sua 
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responsabilidade no cuidado com o outro e com o nosso lugar. Queremos 
também buscar apoio e apoiar nossas comunidades vizinhas, nossos irmãos 
quilombolas na busca permanente pelo cuidado com tudo que a mãe nature-
za nos deu. Buscamos valorizar as práticas que já são realizadas com a fina-
lidade de desenvolvimento local e queremos indicar coletivamente nossas 
metas e estratégias para o futuro. 

Este Plano de Uso e Gestão do Território Indígena do Planalto é o esfor-
ço coletivo e participativo dos indígenas – Caciques, Tuxauas, Curandeiros, 
Pajés, Mulheres, Homens, Jovens e crianças – das aldeias São Francisco da 
Cavada, Ipaupixuna, Amparador e Açaizal, que com o nosso saber milenar, 
associado às inúmeras ações de defesa que já fazemos no território elabo-
ramos as diretrizes que firmam os acordos e consensos contidos neste do-
cumento.

 Seguimos as orientações oficiais da FUNAI para subsidiar as etapas 
de construção do plano. Assim sendo, o primeiro momento foi percorrer as 
aldeias para fazermos a sensibilização e mobilização. Nesta etapa o impor-
tante era explicar a proposta de elaborarmos conjuntamente este plano e 
fazer um planejamento coletivo das etapas seguintes. Estes encontros ocor-
reram entre os anos de 2018 e 2019. 

  A segunda etapa teve por finalidade a elaboração de um diagnóstico e 
levantamento das informações sobre as regras de uso coletivo do território. 
Esta fase ocorreu durante o ano de 2019 e foram feitos encontros com as 
lideranças de cada aldeia e posteriormente encontros com todas as aldeias 
reunidas. 

 Ao longo deste processo de elaboração participaram em média de 20 
a 30 indígenas em cada encontro ou oficina. As etapas de aprovação acon-
teceram em diversos momentos, desde quando as lideranças foram apro-
vando nas próprias reuniões, onde faziam os acordos internos e, em outro 
momento, quando as lideranças reunidas na Aldeia da Cavada em novembro 
de 2019 concordaram com os elementos finais apresentados. Já em 2020, 
foram realizadas mais quatro reuniões entre as lideranças indígenas das al-
deias, para serem feitas revisões e mudanças necessárias. Depois o material 
foi sistematizado e discutido entre as lideranças das quatro aldeias e o Con-
selho Indígena do Planalto que aprovou o Plano e definiu sua publicação a 
sociedade e órgãos públicos.  

 Ao compartilhar este documento que foi elaborado por nosso povo, 
trazendo nosso conhecimento sobre nossa vida e nosso território, queremos 
que ele seja respeitado e que nossas propostas e acordos internos sejam re-
conhecidos como manifestação da nossa soberania neste território. Todos 
os nossos esforços são fundamentais para colaborar com a longa jornada de 
luta do nosso povo pela garantia de nosso direito ao território e a manuten-
ção de nosso modo de vida. Este Plano de Gestão e de Uso, acima de tudo, é 
uma ação voltada para melhorar o convívio e o respeito com parentes das 
aldeias, mas também com os nossos vizinhos e parceiros de fora.

 Para cumprir nossos objetivos este plano está dividido em duas par-
tes. A primeira traz um diagnóstico sobre a situação das nossas aldeias nos 
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temas que elegemos como os mais importantes e que precisam da nossa 
maior atenção neste momento. A partir disso, identificamos os nossos prin-
cipais problemas e alguns caminhos que podem ser seguidos visando supe-
rá-los. 

Na segunda parte deste plano apresentamos as regras que vieram dos 
nossos debates e dos acordos que fizemos sobre a melhor forma de gerir 
nosso território. Esta parte define as regras de uso do nosso território e com 
elas estabelecer o melhor uso dos bens naturais nele existentes, fundamen-
tais para nossa vida. 

 
    

Boa leitura!
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SOBRE NÓS
POVO INDÍGENA MUNDURUKU 

DO PLANALTO

Cada um de nós, que moramos no mesmo território e sendo da mesma al-
deia, temos uma história rica e trazemos no sangue a herança dos nossos ances-
trais indígenas. Essa herança desenha nossa cultura e influencia o modo como 
vivemos e pensamos. E mesmo com tanta coisa contra nós, continuamos resis-
tindo, não mais sendo como éramos há muito tempo atrás, mas com a realidade 
do presente, como os herdeiros dos aprendizados e da luta dos nossos antepas-
sados, pois foram eles que se dedicaram para manter viva a nossa tradição e a 
nossa forma de lidar com a natureza através do respeito e da cooperação.  

    Somos filhas e filhos do mato, da terra, do rio, respeitamos e mudamos de 
acordo com a transformação da natureza. A terra para nós fisicamente e cultural-
mente é nossa mãe, pois nos acolhe, alimenta e sustenta, oferece remédio para 
nossas doenças e nutri de beleza e alegria nossa vida e, por isso, obedecemos a 
ela. Portanto, este lugar que vivemos hoje é o que chamamos de território, pois 
nos oferece riquezas e tranquilidade para usufruirmos. Aprendemos a viver obe-
decendo aos ritmos e chamados da nossa mãe e por isso, vivemos entre a terra 
firme e as áreas de várzeas do lago do Maicá, aproveitando as oportunidades de 
cada ciclo, o de enchente e o da vazante do lago, o que permite nossa sobrevivên-
cia como povo e a restauração e manutenção de nossos ambientes.

Historicamente as nossas famílias das aldeias do Território Indígena Mun-
duruku do Planalto tiveram esse deslocamento entre a beira do rio e a terra 
firme de forma muito natural, já que isto garantia nosso próprio sustento. Hoje, 
mesmo em um grau menor, a utilização dos dois ambientes ainda é importante. 
Se levarmos em consideração essa mobilidade nossa região é bastante extensa 
e abarca muitas comunidades com quem temos boas relações e nos somamos 
na luta destas comunidades pela conquista de seus próprios territórios. Isso se 
dá justamente porque não temos a mesma noção de propriedade sobre a terra 
que o pariwat (não indígena) tem, por isto é que compartilhamos com muitos 
vizinhos o acesso aos bens existentes em nossas terras, assim como no convívio 
dos nossos momentos festivos.  Porém, a imposição do modo de pensar domi-
nante do pariwat nos fez limitar cada vez mais nosso território, e por isso cada 
um foi obrigado a demarcar o que é seu, para que o branco não chegue e diga 
que é dele e não deixam ninguém mais usar. 

Hoje estamos confinados em uma pequena porção de terra, cada vez mais 
ameaçada e cercada por plantações de soja envenenada. Ainda assim, essa terra 
é nosso lugar, o único que temos para viver e que queremos viver. É a fonte de 
sustento dos nossos filhos e o lugar onde gostamos de estar. É aqui que cantamos 
e dançamos, é aqui que trocamos ajuda e solidariedade com os vizinhos, e é aqui 
que estão nossos parentes vivos e enterrados os que já se foram. E é nesta terra, 
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Ambiente de várzea - Foto arquivo Judith Costa Vieira

Ambiente de terra firme - Foto Aruqivo CPT

que plantamos, colhemos, pescamos e caçamos para viver, precisamos dela e ela 
também precisa de nós para protegê-la da cobiça de quem só quer usar as rique-
zas sem se preocupar com os danos que isto pode causar para todos. 

Nosso território é composto por quatro aldeias indígenas: Açaizal, Ipaupi-
xuna, São Francisco da Cavada e Amparador, que estão localizadas no Planalto 
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Santareno e por isto nos identificamos como Munduruku do Planalto, o mesmo 
nome da terra indígena que pleiteamos. No planalto Santareno há outras al-
deias munduruku, assim como em outros municípios do estado do Pará, mas 
cada terra indígena tem sua autonomia e formas de luta e com elas aprendemos 
muito e colaboramos para seu sucesso.  Aqui perto de nós há a aldeia São Pedro 
do Palhão formada por indígenas Apiaká e Munduruku, que está localizada às 
margens do Rio Curuá-Una e que troca conosco vários momentos de luta e tam-
bém faz parte do nosso Conselho Indígena.

O NOSSO TERRITÓRIO

O Acesso à Terra indígena é pela rodovia estadual PA/370 (Santarém/
Curuá-Uná), Km 27, comunidade Poço das Antas; pelo Ramal da comunidade 
de Santa Rosa, ou pelos Ramais das comunidades de Secretaria. A Terra indíge-
na Munduruku do Planalto faz limite com o Assentamento Tapera Velha, com a 
comunidade Novo Império, Secretaria, Santa Rosa, Quilombo Murumurutuba, 
Quilombo Murumuru, Quilombo Tiningú e comunidade Santa Cruz. Outro aces-
so pode ser pelo Lago Maicá que dá acesso direto as Aldeias de Ipaupixuna e 
São Francisco da Cavada.

Moramos neste território durante muitos anos, muito dos nossos antepas-
sados aqui nasceram e morreram, neste território desenvolvemos nossas rela-
ções de parentesco e solidariedade, compartilhamos bens naturais e histórias 
de vidas e mais recentemente, temos convivido também com problemas de in-
vasão e destruição/envenenamento de nossas florestas e igarapés, ainda assim, 
nossa terra é cheia de vida. 

NOSSA ANCESTRALIDADE 
MUNDURUKU

Nós indígenas munduruku do Planalto Santareno somos pertencentes à 
nação munduruku a qual sofreu várias tentativas de negação e invisibilidade. 
Porém ainda oferecemos muitas provas de nossa resistência e pertencimento. 
Foram nossos antepassados que nos deram o nome de Mundurukus. Nossa etnia 
é muito grande e espalhada por conta das invasões das terras que cultivávamos. 
Muitas dessas expulsões e invasões nos trouxeram ao lugar que transformamos 
em nosso território Munduruku. Nossa identidade é munduruku porque sabe-
mos de nossa história, somos formigas vermelhas. Uma nação grande, espalha-
da e feroz.

Nossa cultura está nos nossos hábitos e na nossa história, nas terras pretas 
em nossas aldeias e nas águas do Lago do Maicá. É certo que boa parte da cul-
tura originária se perdeu com o processo de ocupação de nossas terras, violên-
cia cometida contra nossa cultura e introdução forçada de novas práticas. São 



11

Mapa do território indígena Munduruku do Planalto
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muitas histórias soterradas pelo manto da cultura européia que os moradores 
contam. Histórias de pessoas que falavam outras línguas, que não o português, 
que faziam rituais para a natureza, de ascendência tanto africana quanto ame-
ríndia, mas com todas as tentativas de nos silenciar e nos fazer desaparecer, 
resistimos e nossa identidade indígena sempre foi mais forte, porque sempre 
fomos os guardiões das histórias e conhecimentos do nosso povo. Hoje para 
continuarmos existindo precisamos desta terra e de tudo que ela nos oferece, 
pois é ela que nos faz existir enquanto povo. 

Neste processo nós, Munduruku do Planalto, somos índios que historica-
mente fomos perseguidos e expulsos de nossos lugares para trabalhos forçados 
e diferentes dos que tínhamos antigamente. A fuga era nossa forma de resistir, 

Foto da área de terra preta da aldeia Ipaupixuna - Foto arquivo território Munduruku do Planalto

Foto de cerâmicas encontradas na área de terra preta da aldeia Cavada - Foto arquivo CPT
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de dizer que não aceitavámos o cabrestro seja da religião ou do coronel. Nossa 
“fuga” de vários outros territórios terminou aqui nessas terras do Planalto de 
Santarém que há muitos anos transformamos em nosso lar. Somos os primeiros 
moradores e nenhum fazendeiro estava antes. Aqui já estamos há muito tempo, 
mas durante a maior parte deste tempo tivemos que tornar nossa cultura me-
nos visível para poder sobreviver, pois ainda éramos perseguidos. Hoje, apesar 
do contínuo processo de invisibilização de nossa cultura e ocupação de nosso 
território, nos mantemos firmes e gritamos para todo o mundo que somos indí-
genas e que temos muito orgulho de ser munduruku.  

Nossa população atual também é composta por imigrantes nordestinos 
que vieram em busca de terra para sobreviver. Muitos destes fugiram da seca e 
dos mandos e humilhações de patrões e com a ajuda dos nossos antepassados 
indígenas, que encontraram aqui essas famílias puderam conhecer a terra e se 
adaptar a sua realidade, já que a cultura indígena sempre foi aquela com maior 
capacidade de conviver com a floresta e com os rios. Aqui as famílias se uniram 
seja por casamento, compadrio e afinidades para o trabalho e depois de termos 
passado tantos anos e tantos desafios juntos, somos hoje um só povo, o que nos 
une é o sangue, mas também o propósito de valorizarmos a nossa cultura e o 
nosso jeito de viver junto e em harmonia com este território. 

NOSSAS ORGANIZAÇÕES 
E LIDERANÇAS

Sempre nos organizamos como comunidade, pois foi à forma que apren-
demos por conta da colonização cristã, isso apesar de mudar nossas formas 
de organização ancestral, serviu para nos mantermos unidos em prol de nos-
so povo e território. Resistimos e passamos agora a retomar nossa identidade 
passando a usar nossos nomes ancestrais para nossas lideranças. Sendo assim, 
temos caciques nas quatro aldeias, responsáveis pela questão política e de re-
lações sociais, temos os pajés, benzendeiras e parteiras que cuidam da saúde e 
que possuem dons dados por Tupaḡã para proteger nosso povo.

A escolha para a função de cacique tem sido através dos próprios in-
dígenas em cada aldeia, buscando juntar a experiência das lideranças mais 
velhas com as dos jovens, escolhendo o primeiro e o segundo cacique. A 
função do Cacique não tem um período de vigência definida, podendo seguir 
até o fim da vida do Cacique e, sua função transmitida a um de seus filhos 
ou filhas. Contudo, pode também ser finalizada sempre que for solicitada 
pelo próprio Cacique, ou quando o mesmo não corresponder a vontade dos 
próprios indígenas, que em assembleia podem fazer uma nova escolha  com 
aprovação da maioria dos indígenas da aldeia. A escolha sempre busca en-
contrar alguém que tenha um papel de liderança e que busque melhores 
condições para toda a população da aldeia e a defesa do território. O anun-
cio de um novo cacique se dará em um ritual e será comunicado para outras 
aldeias do território.
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 Apesar da maioria dos caciques serem homens em nossas aldeias, há uma 
cacique mulher em uma das aldeias. Os caciques têm um papel espiritual e polí-
tico de grande importância, pois é a principal liderança dentro da aldeia. 

As aldeias também constituiram formalmente suas próprias associações 
indígenas, com escolha de um corpo administrativo, formado por presidente 
da associação, secretariado, tesouraria e conselho fiscal. Estes cargos têm sem-
pre suplentes. Estas associações têm um papel mais formal junto aos órgãos 
públicos e colaboram no processo organizativo da aldeia. Geralmente tem um 
mandato de três anos e podem ser escolhidos pelos indígenas ou indicados e 
aclamados pelos associados e associadas, conforme seus estatutos.

Como forma de dar unidade entre as aldeias dentro do território e re-
presentar todas as aldeias externamente, foi criado o Conselho Indígena do 
Planalto, que além de responder pelas quatro aldeias do TI Munduruku do 
Planalto, também representa a aldeia São Pedro do Palhão, que se encontra 
nas margens do Rio Curuá-una. O conselho é formado por uma coordenação, 
sendo um titular e um suplente, secretariado, tesouraria e conselho fiscal. Sua 
principal função é representar o território junto aos órgãos públicos e parti-
culares externos. Além de se aliar aos outros Conselhos Indígenas em toda 
a região do Baixo Tapajós no processo de garantia dos direitos de todos os 
povos indígenas.

 Contamos com outras lideranças indígenas que fazem um papel mui-
to importante dentro das aldeias na parte da sabedoria indígena, entre eles 
valorizamos demais a função dos professores e professoras que trazem ensi-
namentos para nossos jovens, bem como os anciãos/ãs que ensinam os co-
nhecimentos tradicionais do passado, para que possamos refletir nosso pre-
sente. Nesse contexto a cultura indígena se mistura com a cultura do branco 
no sentido de tornar nossas crianças e jovens capazes de conviver com outras 
culturas e poderem distinguir os diferentes modos de pensar e agir, para que 
possamos compreender qual é o melhor modo de vida para nossas aldeias.

NOSSA CULTURA

Constituição Federal 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoia-
rá e incentivará a valorização e a difusão das manifestações cul-
turais.

    § 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos 
participantes do processo civilizatório nacional.
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Nossa cultura é rica e diferenciada, porém não é reconhecida. Assim, 
muitas coisas que fazemos naturalmente não são vistas como cultura. Te-
mos nosso trabalho na terra, na coleta, na pesca e na caça, onde utilizamos 
todo nosso conhecimento prático que não veio de nenhum banco de escola, 
mas do convívio com os mais velhos e mais experientes da aldeia. Também 
temos nossas histórias dos nossos antepassados e a nossa forma de pensar. 
Tudo isso, revela quem somos e também no que queremos ser no futuro. So-
mos filhos desta terra e gostamos de viver aqui e de viver juntos. Gostamos 
de nos pintar, de plantar e colher nosso alimento. 

Nossa identidade e nossa cultura estão neste território e foram pro-
duzidas por nós com os ensinamentos dos antepassados que aprenderam 
a viver aqui e foram nos ensinando. Tanto é assim, que aqui encontramos 
principalmente nas terras pretas, que são resquícios de nossa história, iden-
tificados nos objetos inteiros ou quebrados de cerâmica e de pedra que fo-
ram usados para o trabalho ou para a vida nas aldeias, e os sítios plantados 
há muitas gerações de onde ainda tiramos parte do nosso sustento e nossa 
renda.  

Também produzimos arte, seja no teçume com a confecção de paneiros 
e abanos, jamanxins, ou na feitura de remos, colheres e pequenos objetos de 
madeira, como arcos, cercas, flechas dentre outros. Usamos muitos elemen-
tos da natureza na confecção e manutenção de nossas casas e instalações 
domésticas, principalmente a madeira e a palha. Sabemos também o tempo 
de plantar e de colher. Sabemos o que dá nesta terra, sabemos preservar as 
árvores. 

Oficialmente por conta de toda a catequização, temos nas aldeias a re-
ligião cristã, tanto católica quanto evangélica. A maioria dos indígenas se 
confessa assim. Mesmo assim, respeitamos a natureza como uma mãe que 
tudo nos dá e, deus Tupã, que tudo criou. Pode parecer um pouco complexo, 
mas acreditamos que tudo aquilo que nos aproxima da bondade é bom, logo 
todas as religiões são aceitas desde que respeitem nossa tradição. Partici-
pamos de missas, cultos e rituais, tudo para nos conectar com nossa espiri-
tualidade.

Nós povos indígenas estamos em permanente processo de (re)elabora-
ção de nossas tradições e linguagens míticas. Assim, procuramos contar as 
histórias antigas de nosso povo. Seja na escola, nas reuniões ou na família, 
pra nós é muito importante nossa criatividade, imaginação e ligação conos-
co, com o passado, o futuro e o presente através das narrativas e dos mitos 
de criação e de adaptação das coisas do nosso povo. 

Para contar histórias precisamos falar, porém roubaram nossa língua, 
ficamos mudos por um tempo, nos deram outra língua que nos serviu por um 
tempo, mas agora estamos reaprendendo a falar munduruku. Pois é a nossa 
língua mãe, que pariu todas nossas palavras e essas palavras tem sentido e 
são vivas para nós. Somente reconhecendo nossa língua indígena podemos 
evocar toda nossa história e passado. Sentimo-nos aos pedaços e o diálogo 
e nosso território começa a nos unir e formar verdadeiramente nossa nação 
com espaço e com muita história para contar.
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DIAGNÓSTICO
 O diagnóstico foi feito ouvindo cada aldeia. Foi feita uma reflexão con-

junta sobre a situação do nosso povo e dos desafios que enfrentamos no nosso 
território, para pensarmos ações que nos levem para um futuro melhor. Apre-
sentamos a seguir, os principais pontos levantados durantes nossas oficinas: 

 
A Vida nas Aldeias: alternativas 

produtivas e de geração de renda

Decreto n. 7747/2012

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Gestão Terri-
torial e Ambiental de Terras Indígenas - PNGATI, com o obje-
tivo de garantir e promover a proteção, a recuperação, a con-
servação e o uso sustentável dos recursos naturais das terras e 
territórios indígenas, assegurando a integridade do patrimônio 
indígena, a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas 
de reprodução física e cultural das atuais e futuras gerações dos 
povos indígenas, respeitando sua autonomia sociocultural, nos 
termos da legislação vigente.

Casa de farinha - Foto arquivo território Munduruku do Planalto
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Durante muitas gerações nós indígenas Munduruku do Planalto temos 
sobrevivido em um mesmo território associando várias atividades econômi-
cas para prover o sustento. Utilizamos conhecimentos tradicionais ancestrais 
para um melhor aproveitamento dos bens naturais disponíveis. Atualmente 
nossa população é de cerca de 600 indígenas, porém em nosso território exis-
tem não-indigenas, muitos destes ajudam a preservar o território e ao mes-
mo tempo colaboram com nossa luta pela garantia de nossos direitos. Mas 
também há um pequeno grupo de não-indigenas, que são geralmente de fora 
do território, que apenas ocupa a terra, sem se preocupar com a situação das 
aldeias. 

 Temos urgência para que a demarcação da nossa terra aconteça logo 
para que as famílias indígenas tenham mais segurança para produzir e assim 
melhorar sua vida. Vivemos da agricultura, da mandioca, de frutas, de pimenta-
-do-reino. Também da pesca e da prestação de serviços nas fazendas do entor-
no. O extrativismo, principalmente do açaí, também é uma importante fonte de 
renda para muitas famílias. Precisamos fortalecer nossas atividades produtivas 
e desenvolver atividades que envolvam os jovens das aldeias para que eles não 
tenham que sair daqui atrás de emprego.  

Educação indígena

Constituição Federal

Artigo 210 - Serão fixados conteúdos mínimos para o en-
sino fundamental, de maneira a assegurar formação básica co-
mum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 
regionais. 

§ 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em lín-
gua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também 
a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 
aprendizagem.

Decreto nº 6861/2009
Art. 1o  A educação escolar indígena será organizada com 

a participação dos povos indígenas, observada a sua territoriali-
dade e respeitando suas necessidades e especificidades.

  Muito do que aprendemos é através da observação e da oralidade em 
nossas aldeias. Queremos sim continuar a aprender assim, porém também que-
remos ter acesso aos conhecimentos científicos, pois somos também parte da 
humanidade e muitos desses conhecimentos foram gerados a partir dos nossos 
saberes e por isso temos o direito de ter acesso a ele. Esse também é um meio 
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para dialogar com o branco e entender melhor a sua cultura, por isso lutamos 
muito para ter escola e professores nas nossas aldeias, mas sempre lutamos 
que esta escola seja reconhecida como indígena, ou seja, que respeite nossa cul-
tura e também trabalhe com as crianças, jovens e adultos o nosso conhecimento 
ancestral. Queremos uma escola indígena plena, que seja feita por nós e ofereça 
educação de qualidade para as nossas aldeias. 

 Hoje temos a educação escolar indígena nas aldeias de Amparador, Açai-
zal, Ipaupixuna e na Cavada. Porém, nossas escolas estão longe de ter uma 
estrutura adequada, faltam salas, equipamentos, livros e outros materiais de 
consumo. A merenda também não é a mais adequada. Outro problema sério 
nas nossas escolas indígenas é a escolha dos profissionais, que atuam nela. To-
dos os anos somos forçados a comprar briga com a prefeitura para que sejam 
aceitas nossas indicações de pessoas das aldeias e também pessoas sensíveis à 
questão indígena para estarem nas salas de aulas nas escolas das aldeias. Tam-
bém queremos que as pessoas por nós escolhidas tenham mais seguranças em 
seus empregos e não corram o risco de ficar sem trabalho todo ano, ou em toda 
mudança de governos.  

Temos professoras hoje, que são contratadas como instrutores de notório 
saber e língua mãe em todas as escolas indígenas, mas precisamos que estes 
professores se capacitem e também que sejam reconhecidos e respeitados pelo 
Estado enquanto pessoas capazes e detentoras do nosso saber indígena. Quere-
mos que sejam valorizados enquanto indígenas e profissionais que se dedicam 
para o melhoramento das nossas aldeias. 

Precisamos também que as autoridades da Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED, Secretaria Estadual de Educação - SEDUC e Ministério 
da Educação - MEC se conciliem para regularizar as escolas e juntamente 
conosco elaborar um plano pedagógico diferenciado e parem com a briga de 
jogar um para o outro a responsabilidade pela educação escolar indígena, 
queremos que os três trabalhem juntos porque ainda tem muito a ser feito 
nas aldeias. 

Queremos também formação indígena em Educação Ambiental e em Di-
reitos Indígenas. Para valorizar nossas tradições e nossa condição como uma 
cultura acestral e para melhor cuidar do nosso lugar. Queremos formar indí-
genas para lutar pelos nossos direitos embasados na Constituição Federal e na 
Convenção 169 e no interesse do nosso povo. Entendemos que a educação é 
uma importante ferramenta que pode nos auxiliar na nossa luta por melhores 
condições de existência. 

Frutos da nossa luta e do movimento indígena em nossa região já têm 
vários indígenas estudando na universidade. Sabemos que a caminhada des-
ses alunos não é fácil, pois tem que se adaptar à cidade, conviver com pessoas 
diferentes, aprender através da linguagem do branco e da academia. Estamos 
juntos com eles, lutando para que tenham condições de permanência na cidade 
e na universidade e também que tenham uma atenção especial dentro da uni-
versidade para que aprendam o que for importante e ensine a universidade e os 
brancos a respeitarem a diversidade. Também torcemos para que todos os indí-
genas que se dispõem a enfrentar este desafio consigam seus objetivos e tam-
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bém que retornem para suas aldeias para aqui trabalharmos juntos pelo nosso 
povo. O ingresso destes indígenas na Universidade tem o apoio das lideranças 
mais velhas, que esperam dos alunos indígenas respeito pelas lideranças e pela 
luta que é feita dentro do território.

Saúde indígena

Lei nº 8.080/90

Art. 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em conside-
ração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos 
indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde in-
dígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e 
global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, sanea-
mento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação 
de terras, educação sanitária e integração institucional.

O tratamento das doenças nas nossas aldeias é a maioria das vezes feitos 
através de nossos conhecimentos e experimentos com a natureza, sendo assim 
utilizamos muitos remédios caseiros. Historicamente tínhamos curandeiros, 
benzendeiras e parteiras muito conhecidas na região. Eles utilizavam o pro-
cesso de cura através dos rituais xamânicos de conexão com a natureza. Com o 
tempo tudo isso foi diminuido e até se perdendo. Hoje queremos resgatar es-
tes nossos conhecimentos e queremos que todas nossas aldeias tenham acesso 
a ele, porque isso representa maior autonomia para nós, porque podemos ter 
nossos próprios remédios. 

Sabemos da importância do saber tradicional, mas também sabemos da 
importância da medicina científica. Esses dois tipos de conhecimento não de-
vem brigar entre si, eles devem se complementar. Há casos e doenças em que 
a medicina precisa atuar e é nosso direito ter acesso a ela, assim como haverá 
casos em que os remédios não funcionarão e precisaremos dos nossos chás, 
unguentos, defumação, rezas e pomadas.

Em nossas aldeias não há posto de saúde, tem apenas agentes de saúde. 
A SESAI (Secretaria especial de saúde indígena), órgão do governo responsável 
por prestar assistência à saúde para nós, ainda não realiza atendimento fre-
quente aos indígenas aqui na região. Quando precisamos de um atendimento 
médico temos que recorrer ao posto de saúde da Comunidade Quilombola Ti-
ningú, o que nem sempre é fácil, já que não existe transporte regular entre esta 
comunidade e as aldeias, tampouco as estradas estão em boas condições para 
transportar uma pessoa em bom estado de saúde, imagine em uma situação 
de enfermidade. Nos casos mais graves, necessitamos de uma ambulância para 
levar para a cidade. 
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Além disso, precisamos de um atendimento voltado especialmente para 
a compreensão da saúde indígena, que os profissionais saibam dialogar e res-
peitem as escolhas e angustias do nosso povo. Também necessitamos de apoio 
dentro das aldeias, de um enfermeiro ou médico que possa regularmente aten-
der as famílias indígenas e possa trazer equipamentos e remédios que sirvam 
para diminuir o sofrimento das pessoas enfermas dentro das aldeias. 

O atendimento em nossas aldeias também precisa levar em consideração 
o fato de que nossa saúde está piorando, isto porque nossos igarapés estão po-
luídos, não temos saneamento básico nas aldeias e para piorar a situação, te-
mos observado o aparecimento de doenças novas para nós. Acreditamos que 
estas doenças sejam ocasionadas pelo uso excessivo de agrotóxico nos mono-
cultivos de soja que estão dentro do nosso território. São doenças respiratórias 
e de pele que quase não se via por aqui antes. 

Meio Ambiente

Constituição Federal

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à cole-
tividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, independentemente da obri-
gação de reparar os danos causados.

 Temos vários problemas na questão ambiental. Entre eles está o desma-
tamento para plantio de soja e pastos para gado. Assim como diversas formas 
de exploração predatória e irregulares dos bens existentes em nosso território, 
como a pesca de nossos peixes e as caçadas feitas indevidamente em nossas 
matas. Nos últimos anos, principalmente com a invasão das plantações de soja 
trazidas por pessoas de fora da região, passamos a ter nossas águas envenena-
das e alguns igarapés já não servem mais para uso humano. Alguns Igarapés e 
olhos d’água estão secando por ação de desmatamento e envenenamento do 
solo. A Cachoeira da Cavada foi privatizada por pessoas de fora da região, que 
transformaram suas características naturais para tornar em um balneário fe-
chado. Além de pôr em risco todo o Igarapé que forma a cachoeira, retirou dos 
indígenas o acesso livre da única cachoeira que sempre foi usada como espaço 
comum de lazer. 
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ACORDOS E REGRAS DE USO 
DOS BENS NATURAIS NO 
TERRITÓRIO MUNDURUKU 
DO PLANALTO

 ACORDO FEITO ENTRE AS ALDEIAS 
INDÍGENAS MUNDURUKU DO PLANALTO

Neste Plano de Gestão e Uso do Território Indígena Munduruku do Pla-
nalto, nós decidimos fazer um acordo para o uso dos bens naturais do nosso 
território. A maior parte do que decidimos está expressa neste Plano. Outros 
acordos podem ser criados internamente pelas aldeias, e até mesmo entre al-
deias e outras comunidades vizinhas, mas não podem ser contrárias as regras 
aqui acordadas. Acordos internos nas aldeias devem ser criados e aprovados 
entre as lideranças das aldeias e em assembleia na própria aldeia para que pos-
sam ser aceitos e legitimados por este Plano de Uso. 

Os acordos, tanto aqueles feitos fora deste Plano, como os que aqui estão 
expressos podem ser avaliados por períodos estipulados pelas aldeias, mas as 
possíveis alterações só podem ser feitas com a aprovação de 2/3 (dois terços) 
dos representantes das aldeias. Os representantes de cada aldeia serão em nú-
mero de 7 (sete), sendo: Cacique da aldeia e Presidente da Associação e mais 
5 (cinco) indígenas escolhidos pelas aldeias em reunião própria para este fim. 
Essa reunião será convocada e registrada em ata e deve conter o nome das pes-
soas indicadas e a lista dos presentes.

Os Acordos de Uso dos bens naturais são referentes àquilo que pode ser 
usado, tanto para a nossa subsistência, como para a garantia e resgate da cul-
tura das aldeias. Decidimos apresentar as regras acordadas em formato de lei 
para melhor ser compreendido não só pelos indígenas, mas também por pesso-
as de fora das aldeias, que acabam sendo as maiores causadoras de danos das 
nossas riquezas. Por isto, as Aldeias decidiram estabelecer os critérios de uso e 
cuidado com alguns bens que podem ser extraídos da Floresta e seu território. 
Entre eles: a caça para a alimentação, os recursos minerais, os cursos d’água e 
os lugares sagrados e de lazer, que passam a apresentar.
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ACORDO SOBRE O USO DOS BENS 
NATURAIS NO TERRITÓRIO INDÍGENA 

MUNDURUKU DO PLANALTO

Capítulo 1- Objeto e Finalidade do Acordo
Art. 1º- Este acordo trata sobre como deve se dar o uso dos bens naturais 

dentro do território indígena Munduruku do Planalto.
Parágrafo único: O território indígena munduruku do Planalto é composto 

pelo território de cada uma das aldeias, Açaizal, Amparador, Ipaupixuna e São 
Francisco da Cavada, representado no mapa anexo neste plano (página 9). 

Art. 2º- A finalidade deste plano é manifestar o compromisso dos indíge-
nas munduruku em cuidar do seu território, através do uso responsável dos 
bens naturais com respeito ao meio ambiente e às tradições indígenas. 

Capítulo 2- Direitos e responsabilidades no cumprimento do plano 
Art. 3º- Todos os indígenas do território Munduruku do Planalto são res-

ponsáveis pela execução e fiscalização deste plano.

Capítulo 3- Usufruto do Território Munduruku do Planalto

AÇAÍ
Art. 4º - Cada aldeia tem a liberdade de definir as regras de apanha do açaí 

que estarão expressas neste plano.
Art.5º - O açaí só deve ser apanhado por indígenas moradores das aldeias 

(e moradores não indígenas que vivem na aldeia). 
Art. 6º - Indígenas que não moram nas aldeias só podem fazer a apanha 

com autorização das lideranças.
Art. 7º - Os apanhadores de açaí devem respeitar os limites dos açaizais entre 

as aldeias. Indígenas de uma aldeia só podem apanhar em outra aldeia com autori-
zação da aldeia onde for apanhar.

Art.8º - O açaí deve ser apanhado para a venda e para o consumo em qual-
quer aldeia, desde que siga as regras aqui estabelecidas: 

I - Na aldeia de Amparador fica definido que no período de apanha, cada 
família deve apanhar até oito latas de açaí por dia.

II - Na aldeia Cavada à apanha de açaí pode ser para a comercialização e 
consumo interno seguindo as regras de período de apanha, podendo apanhar 
até oito latas por família.

III - Na aldeia Açaizal fica a critério dos indígenas a quantidade de latas a 
ser apanhadas, respeitando as regras de períodos para a apanha indicado pelas 
lideranças da aldeia.

IV - Na aldeia de Ipaupixuna ficam definidas quatro latas para cada família 
por dia durante o período permitido para a apanha. 

Art. 9º - Cada Aldeia definirá o tempo certo para o início das apanhas, de-
vendo, no entanto considerar que a primeira apanha será de 15 dias e a segunda 
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apanha durará 08 dias e depois poderá ocorrer a apanha 02 vezes por semana.
Art. 10º - As plantações de açaizeiros das famílias são de uso exclusivo de 

quem plantou e o dono poderá decidir quando será seu período de apanha. 
Parágrafo único: Se o período de apanha destas plantações não coincidi-

rem com as datas definidas pelas aldeias, o dono da plantação de açaí deverá 
comunicar as lideranças as datas que fará a sua apanha.

Art. 11º - Os compradores devem respeitar o período de apanha de cada 
aldeia. Antes de fazer qualquer negociação, devem procurar as lideranças para 
saber qual será o período da apanha. 

Art. 12º - É permitido o uso de árvores de açaizeiros para ornamentação 
de festas e eventos; ripas de açaizeiros para cercas de cozinhas e jirau, desde 
que seja das árvores improdutivas ou já mortas.

IGAPÓ
Art. 13º - Cada aldeia terá um limite de distância mínimo para que possa 

ser feito qualquer tipo de construção dentro das áreas de Igapó.
Art. 14º - Todas as aldeias são responsáveis pelo cuidado com o Igapó.
Art. 15º - A palmeira do buritizeiro improdutivo encontrada no Igapó po-

derá ser retirada para estiva ou ponte dentro das Aldeias.
Art.16º - Será definida pelas Aldeias uma equipe de monitoramento e fis-

calização dos Igapós.
Art. 17º - Fica proibido o uso do Igapó por pessoas que não sejam das al-

deias.
Art. 18º - Fica acordado entre os indígenas o respeito às áreas de portos de 

cada morador, desde que este tenha o zelo para manter protegida a área de seu 
porto, inclusive para a apanha de açaí. Definir um perímetro de distância de 5 a 
10 metros a depender da largura do igapó.

Parágrafo único  - Se houver situação distintas nas aldeias, o perímetro 
pode ser acordado entre os moradores de cada aldeia.

 CAÇA
Art. 19º - A caça de animais silvestres só será permitida para subsistência 

das famílias que residem nas aldeias, desde que seja feita por espera ou muitá, 
varrida e arapuca e no período de março a outubro.

Parágrafo único: O período de novembro a fevereiro é proibida qualquer 
caça. 

Art. 20º - É proibida a caça para a comercialização.
Art. 21º - Fica proibida a caça com cachorros (tipo americano). 
Art. 22º - Fica proibido o uso de armadilhas exceto arapuca para caça nas 

matas das aldeias.
Art. 23º - É proibida a caça de pássaros como o curió e sabiá dentro do 

nosso território. 
Art. 24º - É proibida a presença de qualquer pessoa de fora das aldeias 

para fazerem qualquer tipo de caça no território.

IGARAPÉS, LAGOS E RIOS.
Art. 25º - Pessoas que queiram criar animais domésticos são obrigadas a 
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fazer cercas para evitar que os animais transitem dentro dos Igarapés e Igapós.
Art. 26º - Deve-se manter uma distância de no mínimo 30 metros para 

construção de fossas e chiqueiros próximos aos igarapés.
Art. 27º - Fica totalmente proibido o desmatamento das matas ciliares dos 

igarapés, lagos e rios.
Art. 28º - Cada aldeia poderá fazer seus acordos internos para a preserva-

ção de estoques pesqueiros em lagos, igarapés e rios.
Art. 29º - A pesca em Rios, Lagos e Igarapés, que não tiverem acordos in-

ternos, devem seguir a legislação federal sobre período de defeso e apetrechos 
adequados para a pesca.

FLORESTA
Art. 30º - A extração de madeira pode ser realizada apenas para atender a 

necessidade de construção de casa das famílias moradoras de cada aldeia;
Art. 31º - Fica proibida para pessoas de fora da aldeia a extração de qual-

quer tipo de madeira.
Art. 32º - A exploração de cipós, palhas, resinas e outros produtos da flo-

resta devem obedecer a critérios que não ponham em risco a extinção de tais 
produtos dentro do território.

Parágrafo único: a exploração de cipós, palhas, resinas e outros produtos 
da floresta só podem ser feitos por moradores das aldeias.

Art. 33º - Cada aldeia se responsabilizará pelo reflorestamento de árvores 
frutíferas e madeireiras em suas áreas.

Art. 34º - Fica proibido qualquer desmatamento e aberturas de novas áre-
as para monocultivos.

OUTROS ACORDOS
Art. 35º - É proibida a venda e o arrendamento de terras dentro do Terri-

tório Indígena Munduruku do Planalto. As benfeitorias só podem ser compra-
das ou alugadas por indígenas que moram dentro da própria aldeia.

Art. 36º - A queimada da vegetação feita para a limpeza de roçados deve 
ser evitada, contudo, se for necessário fazer a queima a pessoa ou família res-
ponsável deve tomar todas as precauções para evitar incêndios, fazendo acei-
ros, escolhendo melhor horário para realizar a queimada, avisando os vizinhos 
sobre aquela queima.

Art. 37º - Os criadores de animais de médio e grande porte devem mantê-
-los cercados para evitar o trânsito dos mesmos nas estradas e ramais.

Art. 38º - Fica proibido fazer qualquer tipo de queimada próxima às áreas 
de preservação permanente e de lugares sagrados.

Art. 39º - Fica proibida a retirada de terras pretas dentro das aldeias.
Art. 40º - Fica estritamente proibida a venda ou doação de objetos arque-

ológicos encontrados dentro das aldeias.
I - Só será permitida a retirada de material arqueológico para pesquisas 

com o consentimento das lideranças do Território.
II – será criado um local para conservar peças arqueológicas encontradas 

dentro do território.
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Art. 41º - Fica proibida a retirada de areia, pedra, piçarra para a comercia-
lizar com pessoas de fora das aldeias.

Art. 42º - O uso de trator tipo girico nas aldeias será permitido apenas 
para limpeza em áreas de juquira abaixo de 10 anos, em área de até 1 hectare 
para atividade da agricultura familiar.

QUEM CONSIDERAMOS INDÍGENAS MORADORES DO TERRITÓRIO 
PARA EFEITO DE DIREITOS DE USO DENTRO DO TERRITÓRIO INDÍGENA:

Art. 43º- São considerados indígenas todos e todas aquelas que moram 
dentro das aldeias no território Indígena Munduruku do Planalto reconhecidas 
pelas aldeias e suas lideranças. Estes são detentores do direito ao território e 
ao acesso aos seus bens naturais e as políticas públicas voltadas para nosso 
território. 

Art. 44º- Também são considerados moradores das nossas aldeias pessoas 
que moram há mais de 10 anos, mesmo não se auto-afirmando como indígenas, 
mas que estabeleçam vida pacífica com os indígenas e colaborem para garantia 
dos direitos dentro do território. Estes não-indígenas têm direito ao usufruto 
dos bens naturais e da sua permanência no território. Contudo, não podem ser 
beneficiários das Políticas Públicas destinadas as populações indígenas.

Art. 45º- Consideramos indígenas moradores do Território aqueles que:
a) Tenham nascido e morem nas aldeias e que se reconheçam como indí-

genas;
b) Tenham vínculo familiar, até o segundo grau (pais, avós, irmãos, filhos 

e netos);
c) Se auto afirmar como indígena e residir nas aldeias por mais de cinco 

anos e ser aceito pelas lideranças, além de colaborar na defesa e luta pelo ter-
ritório. Ter origem do povo Munduruku ou de outros povos e o sentimento de 
pertencimento.

Art. 46º- Pessoas que saírem das aldeias por questão de doenças, trabalho 
ou para estudar devem comunicar formalmente as lideranças e poderão retor-
nar a qualquer momento sem prejuízo a sua condição de direitos no território.

Art. 47º- Perdem o direito ao território e usos dos bens naturais dentro 
das aldeias àqueles indígenas que forem embora do território tendo vendido 
ou abandonado suas casas.

Art. 48º- Também perdem direito ao território e ao uso dos bens naturais 
os não-indígenas moradores antigos que vierem a vender ou abandonar suas 
casas. 

Art. 49º- A destinação das benfeitorias de quem abandonar as aldeias fica-
rá a cargo das lideranças de cada aldeia.
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DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 50º- É dever de todos os indígenas e não-indígenas que moram no 
território cumprir as normas estabelecidas neste Plano de Gestão e Uso, contri-
buir para o bem-estar das aldeias, zelar pelos bens naturais e pelo patrimônio 
cultural do nosso povo, além de participar ativamente na gestão do nosso terri-
tório e na garantia de nossos direitos.

Art. 51º- Este Plano de Gestão deve ser avaliado e à medida que seja ne-
cessário fazer alterações serão feitas convocatórias das lideranças de toadas as 
aldeias definindo datas e prazos para suas possíveis alterações. As alterações 
devem sempre garantir a melhoria e qualidade de vida dos moradores do nosso 
território.

Art. 52º- Os temas não tratados neste plano de gestão e uso deverão ser 
discutidos em assembléia do Conselho Indígina Munduruku do Planalto
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