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APRESENTAÇÃO

Em junho de 2016, foram realizadas duas oficinas de capacitação
para a execução do levantamento dos dados socioambientais
na Terra Indígena Rio Negro Ocaia, durante as quais cada
comunidade escolheu seu pesquisador indígena. No caso da
Aldeia Ocaia Central, por ser a mais populosa, foram escolhidos
dois pesquisadores.
Adaildo Oro Eo’, da Aldeia Komi Wawan, Leandro Oro Eo’, da Aldeia
Piranha, Jair Oro At e Miquéias Oro Nao’, da Aldeia Ocaia Central,
Sandro Wem Pankarero Oro Eo’, da Aldeia Ocaia III, e Valdir Oro
Nao’, da Aldeia Pantirop, foram os pesquisadores escolhidos por
suas comunidades.
Os pesquisadores foram treinados para aplicar um questionário
socioambiental junto às suas comunidades, levantar áreas relevantes
do território indígena a partir de treinamento e doação de GPS e
realizar o registro fotográfico do cotidiano
das comunidades.
Iniciados os levantamentos logo após as oficinas, os pesquisadores
concluíram esta atividade em outubro de 2016, quando a equipe do
ISA realizou uma visita de monitoramento para acompanhamento das
atividades, possíveis esclarecimentos, conclusão e avaliação desta.

Crianças Wari’ na Aldeia Pantirop | Tiago Moreira dos Santos

Esta publicação é fruto de uma parceria do ISA com as
comunidades Wari’ das Aldeias Ocaia III, Ocaia Central, Komi
Wawan, Pantirop e Piranha da Terra Indígena (TI) Rio Negro Ocaia
para a realização de um levantamento socioambiental participativo.
As atividades do levantamento tiveram início com uma rodada de
consulta nas cinco aldeias, em abril de 2016, na qual a equipe do
ISA apresentou o projeto para as comunidades, que manifestaram
seu interesse em executá-lo.
O principal objetivo do levantamento nas comunidades foi a
produção de um retrato socioambiental da TI Rio Negro Ocaia
que subsidiasse os Wari’ no fortalecimento de estratégias para a
gestão de seu território. Além disso, este processo, que culmina
nesta publicação final, é um instrumento para as comunidades
dialogarem com o poder público sobre suas demandas.
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Oficina sobre levantamento socioambiental realizada na Aldeia Central, em junho de 2016,
contou com representantes das Aldeias Ocaia III e Komi Kawan | Tiago Moreira dos Santos
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Em abril de 2017 foram feitas a validação comunitária da pesquisa
nas cinco aldeias e as conversas para elaboração da publicação
com o resultado do projeto.

PESQUISADORES INDÍGENAS

Esta publicação também tem o intuito de ser utilizada como
material didático nas escolas indígenas das aldeias e divulgada em
escolas não indígenas da cidade de Guajará-Mirim, promovendo
a difusão de informações qualificadas que fortaleçam relações de
respeito à sociodiversidade.

Na oficina sobre levantamento socioambiental realizada
na Aldeia Pantirop, participaram representantes da
Aldeia Piranha | Tiago Moreira dos Santos

Pesquisador indígena Valdir da
Aldeia Pantirop | Marília Senlle

Pesquisador indígena Leandro da Aldeia Piranha | Marília Senlle

Pesquisador indígena Sandro
da Aldeia Ocaia III | Marília Senlle

Pesquisador indígena Jair da Aldeia Central | Marília Senlle

Pesquisador indígena Miquéias
da Aldeia Central | Marília Senlle

Pesquisador indígena Adaildo da Aldeia Komi Wawan | Marília Senlle

Oficina sobre levantamento
socioambiental realizada na Aldeia
Pantirop, em junho de 2016
Tiago Moreira dos Santos

Durante a oficina sobre levantamento socioambiental o
questionário socioambiental foi apresentado e discutido
Tiago Moreira dos Santos

Pesquisadores indígenas treinando
o uso do GPS, durante visita de
monitoramento, em outubro de 2016
Tiago Moreira dos Santos
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DIREITOS TERRITORIAIS
A Terra Indígena Rio Negro Ocaia foi homologada pelo Decreto
Federal nº 86.347, de 09/10/1981, com uma área de 104.064
hectares, localizada no município de Guajará-Mirim, estado de
Rondônia. No entanto, o reconhecimento deixou de fora uma
grande extensão do território tradicionalmente utilizado pelos Wari’’.
A partir da reivindicação dos Wari’, em 2007, foi constituído pela
Fundação Nacional do Índio (Funai) um Grupo Técnico (GT) para
reestudo deste território.
O GT foi coordenado pela antropóloga Aparecida Maria Neiva
Vilaça. A identificação com a revisão dos limites foi publicada pela
Funai no Diário Oficial da União, em 04 de setembro de 2009, e foi
declarada pelo Ministro da Justiça em 23 de fevereiro de 2011 com
uma área total de 235.070 hectares. Para ser concluído o processo
de regularização fundiária da TI Rio Negro Ocaia é necessário
que o Presidente da República assine o Decreto que homologa a
demarcação administrativa.

Terra Indígena Rio Negro Ocaia
Guajará Mirim, Rondônia

A nova área declarada se sobrepõe a duas unidades de
conservação, ao sul com a Reserva Extrativista (Resex) do Rio
Pacaás Novos, e ao norte com a Reserva Biológica (Rebio) do Rio
Ouro Preto.
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POVOS INDÍGENAS E POPULAÇÃO
Os Wari’ já foram conhecidos como Pakaa Nova, nome do afluente
do Rio Mamoré, em Rondônia, onde foram vistos pela primeira
vez. A designação Wari’ significa ‘nós’, ‘gente’, nessa língua da
família txapakura, e é o nome pelo qual esse povo passou a ser
reconhecido pelos não indígenas após o processo de contato. Ao
menos nove subgrupos se reconhecem como parte desse coletivo.
Entre os que vivem na TI Rio Negro Ocaia estão os Oro At, Oro Eo’,
Oro Nao’, Oro Mon, Oro Jowin, Oro Waram, Oro Waram Xijein, Oro
Win, Cabixi, Cao Oro Waje; em algumas das aldeias há também
outros povos, como Aruá, Cabixi e Kanoê.

Xinxoi’, o mais idoso da Aldeia Komi Wawan | Adaildo Oro Eo’

Moam’, uma das senhoras mais idosas
da Aldeia Komi Wawan | Adaildo Oro Eo’

Todas comunidades, incluindo crianças, adultos e velhos, falam a
língua wari’, da família txapakura.

Joselaine, filha do pesquisador indígena Jair | Jair Oro At

Claudia e suas filhas, Tabata e Josilaine na Aldeia Central | Jair Oro At

Jovens na Aldeia Pantirop | Tiago Moreira dos Santos
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Crianças Wari’ na Aldeia Pantirop | Tiago Moreira dos Santos

Sandra, Carolina, Mariele e as crianças
da Aldeia Ocaia III | Sandro oro Eo’

Igreja evangélica na Aldeia Piranha | Leandro Oro Eo’
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Número de famílias que viviam na TI Rio Negro Ocaia de acordo
com o levantamento feito pelos pesquisadores indígenas em 2016

ALDEIAS

Aldeia

| Aldeia Rio Negro Ocaia
(Ocaia Central)

Número de Subgrupos
famílias

Ocaia Central

78 famílias

Oro At, Oro Eo’, Oro Nao’, Oro
Mon, Oro Jowin, Oro Waram,
Oro Waram Xijein, Oro Win,
Cabixi, Cao Oro Waje e Kanoê

Komi
Wawan

8 famílias

Oro Eo’, Oro Nao’, Oro At, Oro
Mon e Oro Jowin

Piranha

8 famílias

Oro Eo’, Oro Nao’, Oro At,
Kanoê e Oro Waram

Ocaia III

8 famílias

Oro Eo’, Oro At, Oro Waram,
Oro Nao’ e Aruá

Pantirop

7 famílias

Oro Eo’, Oro Nao’, Oro At, Oro
Waram, Oro Waram Xijen

O processo de contato dos Wari' foi intensificado pelo antigo
Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e por missionários da Missão
Novas Tribos do Brasil entre 1956 e 1969. No processo de atração
realizado pelo SPI, diferentes grupos wari’, que viviam na região,
foram reunidos em uma única aldeia na região do Rio Negro. Na
Aldeia Rio Negro Ocaia, como ficou conhecida, foi onde o SPI
construiu suas instalações, embora houvesse postos indígenas em
outras áreas. Ainda hoje, é nessa aldeia onde funciona a casa de
apoio da Funai.
Apesar de não ser a única aldeia existente no Rio Negro Ocaia,
Ocaia Central é a aldeia mais populosa, e sua alta densidade
populacional contribui com os novos desafios apresentados,
como a redução da disponibilidade de caça, da pesca e de outros
recursos naturais nas áreas próximas à aldeia, além do maior
acúmulo de resíduos sólidos oriundos de produtos da cidade.

De acordo com os dados do posto de saúde da Sesai, localizado
na Aldeia Ocaia Central, a população total da TI Rio Negro Ocaia
era de 823 pessoas em 10/04/2017. A Aldeia Ocaia Central é a
maior e a mais populosa das cinco aldeias da TI, onde se situa o
posto de saúde.

Aldeia Central, campeonato de futebol em abril de 2017 | Selma Gomes
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Caderno de campo do pesquisador indígena Jair,
da Aldeia Ocaia Central

| Aldeia Ocaia III (Boca)
A Aldeia Ocaia III foi formada em 1989 pela família do Leonel da
Silva Kanoê. Após alguns anos, a família do seu Palitó, pai do
professor Abraão, mudou-se para essa aldeia.

Cajarana, Aldeia Ocaia III | Sandro oro Eo’

| Aldeia Piranha
A Aldeia Piranha foi fundada no ano 2000.

Aldeia Piranha | Leandro Oro Eo’
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Caderno de campo do pesquisador indígena Leandro,
da Aldeia Piranha

| Aldeia Komi Wawan
A Aldeia Komi Wawan é a mais recente, tendo sido aberta por
famílias que saíram da Aldeia Ocaia Central em 2008.

A maioria das casas da Aldeia Komi Wawan é feita com madeira e telhas | Adaildo Oro Eo’

Caderno de campo do pesquisador indígena Adaildo,
da Aldeia Komi Wawan

| Aldeia Pantirop
A Aldeia Pantirop foi fundada no ano 2005.

| migração
No último ano antes do levantamento, em 2015, poucas famílias ou
jovens da TI Rio Negro Ocaia foram viver na cidade. Essa situação
ocorreu com pessoas das Aldeias Ocaia Central, Ocaia III e
Pantirop. As famílias que saíram das Aldeias não mantiveram roças
na Terra Indígena. Nenhuma família ou jovem das Aldeias Komi
Wawan e Piranha foi viver na cidade no último ano.

Aldeia Pantirop | Selma Gomes
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O principal motivo da saída para cidade foi a busca dos jovens por
educação e, para alguns indivíduos das Aldeias Ocaia Central e
Ocaia III, o motivo foi a busca de oportunidades de trabalho.
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FESTA
“No tempo da maloca tinha muita festa. Depois do civilizado,
foi diminuindo as festas. A principal festa que fazemos é do dia
do índio (19 de abril) e reúne pessoas de todas as aldeias na
Aldeia Ocaia Central. Para essa festa, ainda fazemos a chicha
azeda. Temos que começar o preparo muitos dias antes para que
todos possam beber. Na festa cantamos e dançamos muito. Os
antigos sabiam cantar muitas músicas. Hoje poucos sabem as
músicas tradicionais. Se tem velho antigo, os mais jovens podem
acompanhar cantando durante as festas e assim aprendem. São
poucos também que sabem tocar o wakam, nosso tambor grande
feito de madeira. Se os jovens querem aprender, depende deles
pegarem com os mais velhos. A cada ano fazemos um wakam novo
para a festa. Tem também o tambor menor (towa), feito de barro
e coberto de látex. Pintamos o corpo com jenipapo (Orop), como
faziam antigamente, que não é pintura do dia a dia. Cada desenho
tem seu significado.”

Campeonato de futebol na Aldeia Central, em
junho de 2016 | Tiago Moreira dos Santos

O futebol junta as comunidades das aldeias da TI Rio
Negor Ocaia e das comunidades vizinhas, Aldeia Central,
junho de 2016 | Tiago Moreira dos Santos

(Fala dos participantes da oficina de validação dos levantamentos
socioambientais na TI Rio Negro Ocaia, em abril de 2017)

Edmilson , morador da Aldeia Komi Wawan

Adivania da Aldeia komi Wawan | Adaildo oro Eo’

Adaildo Oro Eo’

Milho utilizado na produção da chicha | Selma Gomes
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Pedra e madeira para pisar o milho mole
para fazer a chicha | Adaildo oro Eo’

Chicha feita de milho
Selma Gomes
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ACESSO

INFRAESTRUTURA

As Aldeias da TI Rio Negro Ocaia estão localizadas às margens
do Rio Negro Ocaia, na época da cheia, a aproximadamente seis
horas de viagem, de barco motor de 40hp, da sede do município
de Guajará-Mirim.

Os pesquisadores levantaram os bens de uso coletivo de cada
comunidade. Em comum estão as casas de farinha, que são de uso
compartilhado em todas as cinco comunidades da TI Rio Negro Ocaia.

O Rio Negro Ocaia é um pequeno afluente do Rio Pacaás Novos,
cujas nascentes se encontram no alto da Serra dos Pacaás Novos,
onde se encontram o Parque Nacional de Pacaás Novos e a Terra
Indígena Uru-Eu-Wau-Wau.
O Rio Pacaás Novos é tributário da margem direita do Rio Mamoré,
fronteira com a Bolívia, e sua foz se encontra a aproximadamente
40 minutos à montante de Guajará-Mirim. Do encontro das águas
escuras do Rio Pacaás Novos com as águas brancas do Mamoré
até a Aldeia Ocaia Central são cinco horas e meia de viagem em
uma embarcação com motor de 40hp.
Em relação às demais aldeias da Terra Indígena Rio Negro Ocaia,
Ocaia III e Komi Wawan se encontram a poucos quilômetros da
Aldeia Ocaia Central, abaixo e acima, respectivamente. Pode-se
seguir a pé entre elas com pouco tempo de caminhada. A Aldeia
Pantirop se encontra a 30 minutos de barco motor de 40hp da
Aldeia Ocaia Central, e a Aldeia Piranha, a mais distante no curso
do Rio Negro Ocaia, está aos menos uma hora de viagem em uma
embarcação do mesmo tipo, com uma distância aproximada de 10
quilômetros, seguindo pelo rio.

Aldeia

Bens de uso coletivo

Ocaia Central

Radiofonia, casa de farinha e telefone

Ocaia III

Radiofonia, casa de farinha e bote

Komi Wawan

Casa de farinha

Piranha

Radiofonia e casa de farinha

Pantirop

Casa de farinha

Uma das casas de farinha da
Aldeia Central, ao todo tem
duas nessa aldeia | Jair Oro At

Rio Negro próximo a Aldeia Piranha | Leandro Oro Eo’
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Casa de farinha da Aldeia Piranha | Leandro Oro Eo’

Forno de torrar farinha, Aldeia
Piranha | Leandro Oro Eo’

Família Wari’ indo para Guajará Mirim, são 12 horas de
viagem com essa embarcação | Jair Oro At
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SITUAÇÃO AMBIENTAL
As nascentes, os rios, os igarapés, as matas ciliares e as áreas de
mata estão conservados na Terra Indígena Rio Negro Ocaia.

Radiofonia da Aldeia Piranha,
principal meio das comunidades se
comunicarem | Leandro Oro Eo’

Gerador que fornece energia elétrica para três
casas na Aldeia Ocaia III | Sandro Oro Eo’

Muitas casas tem seu próprio gerador
de luz, Aldeia Central | Jair oro At

A avaliação comum dos Wari’ é que algumas das nascentes
próximas às Aldeias Ocaia III e Ocaia Central estão mais secas, em
decorrência da abertura de pastos, há décadas atrás, pela própria
Funai. Parte da área já foi utilizada como pista de pouso e hoje é
tomada por braquiárias.
Todas as comunidades da TI Rio Negro Ocaia praticam a caça, a
pesca, a coleta de produtos da floresta e fazem roças.

Forno de torrar farrinha na Aldia
Central | Jair Oro At

Prensa para massa de mandioca,
Aldeia Ocaia III | Sandro oro Eo’

Prenssa de mandioca para fazer farinha na
Aldeia Central | Jair Oro At

| energia elétrica
O gerador é a principal fonte de energia elétrica das comunidades
da TI Rio Negro Ocaia. Os geradores pertencem às famílias mais
próximas que dividem o gasto com o combustível.

Rio Negro Ocaia no período de seca, em
outubro de 2016 | Tiago Moreira dos Santos

Por do Sol no rio Negro Ocaia | Tiago Moreira dos Santos

No último mês antes da pesquisa, por falta de combustível, as
comunidades Ocaia Central, Komi Wawan e Ocaia III tiveram
energia elétrica somente por alguns dias. Nessas comunidades,
quando há combustível, geralmente, os geradores ficam ligados
das 19 às 22 horas.
Nesse mesmo período, as comunidades Piranha e Pantirop,
também por falta de combustível, ficaram por duas semanas
sem energia elétrica. Quando há combustível, é normal essas
comunidades ligarem os geradores das 19 à meia-noite.
24

25

miyak'
min'

anta

piwa'

cutia

mikop'

paca

wari’
hwetninim'
tikipan'
pikot'
me-komowa'

macaco-prego

xomin'

macaco-preguiça

macaco-da-noite
macaco sauim
guariba

tona'
kopakao'araxiri'
kaxikonkopakao'
wayo'
wayo'papakarawa'
taramin'
oromakan'
arayi'
awu'
pic'
piyiman'
kotowa
komem'
pitop'
horokan'
toarao'
arum'
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macaco zogue-zogue

werem'

wanaran'

kataxik'

quati
nambu-azul

Jakson e Jaberson
segurando o jacaré, Aldeia
Ocaia III | Sandro oro Eo’

Jacaré é uma caça apreciada pelos Wari’, Aldeia Ocaia III | Sandro Oro Eo’

nambu-galinha
nambu-macucau
onça-pintada
gato-do-mato ou jaguatirica
gavião
gavião-real
arara-vermelha
arara-amarela
arara-azul
tucano

Queixadas são muito apreciadas pelos Wari’, Aldeia
Pantirop | Valdir Oro Nao’

Queixada, Aldeia Pantirop | Valdir Oro Nao’

tamanduá ou mambira
tamanduá-bandeira ou tamanduá-mirim
veado-roxo
veado-capoeira
quandu
papagaio-urubu
papagaio-verdadeiro ou papagaio-estrela
jacamin
catete

kara'

japó

mumum'

pato

kamö'

Os pesquisadores levantaram 44 espécies de caça na
alimentação das comunidades, listadas ao lado.

macaco parauacu

gogó-de-sola

yamop'

| caça

macaco-preto

chuchu'
hota'

Leandro Oro Eo’

mutum

yowin'

tapan'

Macaco suim na Aldeia Central | Miquéias oro Nao’

tatu 15 kg

macaco-de-cheiro

nawokin'

Macaco prego na Aldeia Piranha

tatu-canastra

koxeo'

woroworo'

Área de mata próxima á Aldeia Piranha | Leandro Oro Eo’

tatu-galinha

jacu

mirop'

Reginaldo fazendo a limpeza ao
redor da aldeia | Leandro Oro Eo’

tatuzinho ou tatu-bola

kamo'

waram'

Rio Pacaas Novos em frente a Aldeia Komi Wawan | Adaildo oro Eo’

queixada

capivara
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| pesca

aratarawan'
pita'

Foram listados 37 tipos de pescados presentes na alimentação das
comunidades. Os Wari’ pescam com caniço, linha ou flecha.

pacu

xikin'

traíra

takao'
hwyehwye'
nanakam'
pakorop'

jatuarana
peixe-cachorro

kayihwam'

jaú

kayihwam'

pirarara

kayihwam'

branquinha

piau-aracu

arapakun'

pirapitinga

wapakan'

jaraqui
jejum
cangati
mandi

horontokon'

matupiri

kayihwam'

cuiú-cuiú

tuyain'

mandi-preto

opa'

mandi-sapo

mamapakunwinakon'
kio'
naxo'
aratarawan'

Mariele segurando um surubim na Aldeia
Ocaia III | Sandro Oro Eo’

Peixe assado é muito presente na alimnetação Wari’
Jair Oro At

pescado
peixe cascudo
bodó
peixe pintado

kayihwam'

jandiá

kayihwam'

bacu

kayihwam'

bocão

hop arapra'

Jatuaranas, Aldeia Piranha | Leandro Oro Eo’

sardinha, sardinhão ou arapapá
carauaçu

homahoma'

Peixes piau na Aldeia PIranha | Leandro Oro Eo’

peixe-sabão

aratakao'

miwat'
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piau
matrinchã

kaxikonarawerein'

Canoas feitas pelos Wari’ para se
locomoverem e pescarem, Aldeia
Ocaia III | Sandro Oro Eo’

tucunaré

piao'

kaxikonpakorop'

Mandi, Aldeia Pantirop | Valdir Oro Nao’

cará-bolacha

tohwiyan'

kaxikonhwam'

Mulheres saindo para pescar, Aldeia Piranha | Leandro Oro Eo’

cará

tambaqui

nim'

Wari’ voltando da pesca na Aldeia
Central | Tiago Moreira dos Santos

quebra-galho

arapakun'

omiy'
Canoa de madeira com motor de rabeta é o principal meio de
transporte dos Wari’ da TI Rio Negro Ocaia | Jair Oro At

piranha, piranha-caju e piranha-branca

arakarapa'
arawerein'

Jair indo pescar com o pai na Aldeia
Central | Jair Oro At

surubim

jacaré-tinga
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| materiais para fazer casa

| canoas

Nas Aldeias Ocaia Central, Komi Wawan, Ocaia III e Pantirop
as casas são construídas, em sua maioria, com madeiras e a
cobertura é feita com telhas. Já na Aldeia Piranha as casas são
construídas com madeira e o telhado é feito, principalmente, com
palhas. A palha de babaçu é a mais usada na cobertura das casas.

Nas Aldeias Komi Wawan, Ocaia III, Piranha e Pantirop há alta
disponibilidade de material para construção de canoas. As famílias
Wari’ dessas comunidades têm fácil acesso a este recurso nas
proximidades das Aldeias.

Ocaia III, Komi Wawan, Pantirop e Piranha possuem alta
disponibilidade de materiais para construção das casas. Já na
Aldeia Ocaia Central a disponibilidade é média; nas palavras dos
Wari’ “tem material, mas fica longe”.
A itaúba (xipaintrim) é a melhor madeira para fazer esteios das
casas. Tem bastante no mato, mas ficam longe das Aldeias.
Acariquara (sem tradução na língua indígena) também é usada
para fazer os esteios das casas.
Outras espécies bastante usadas nas construções das casas são:
singeira (topakon'), que é boa para fazer as tábuas e as vigas de
estrutura das casas; taxi (krayim) e envira (kamerem'). No caso
da envira, os Wari’ tiram a casca para fazer corda para amarrar a
palha usada nos telhados.

Na Aldeia Ocaia Central há média disponibilidade de material para
construção de canoas. Segundo a comunidade, para fazer canoa,
é preciso caminhar entre um ou dois dias para dentro da mata até
encontrar a itaúba.
Das espécies usadas na construção das canoas, a itaúba
(xipaintrim) é considerada a melhor madeira. A guariúba (Krowan)
também é um tipo de madeira muito usada para fazer as canoas.

| artesanato
Nas cinco Aldeias da TI Rio Negro Ocaia, há alta disponibilidade
de material para confecção de artesanato. No entanto, atualmente,
na maioria das Aldeias, há uma baixa produção dessa atividade.
No geral, o artesanato produzido é para consumo próprio, como
os paneiros, feitos com palha de babaçu (katima'), utilizados para
carregar os frutos da mata. Apenas a comunidade Komi Wawan
vende seu artesanato para as comunidades vizinhas.
Para a produção do artesanato, os Wari’ preferem a palha do
tucumã (wao'). O kawaxikam' (não há tradução para o português)
também é um cipó muito usado para fazer vassoura e cestaria.

A maioria das casas da Aldeia Central é construída com
madeira e telhas | Jair Oro At
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Casa do pesquisador indígena Jair, na Aldeia Central | Jair oro At

Flechas feitas por Xinxoi’ na Aldeia Komi Wawan
Adaildo oro Eo’

Jovelana, filha do pesquisador indígena
Adaildo, segurando cipó kawaxikam, usado
para fazer vassoura e cestaria | Adaildo Oro Eo’

ao lado: Pakao’ fazendo artesanato na Aldeia Ocaia III Sandro Oro Eo’; Rebeca fazendo aretesanato
na Aldeia Komi Wawan Adaildo Oro Eo’; Paneiro wari’, feito com palha de bbaçu, usado para coletar
frutos na mata e produtos da roça Adaildo Oro Eo’; Cestaria wari’ feita com palha de tucumã, Aldeia
Central Miquéias Oro Eo’; Típica cestaria wari’ feita com palha de tucumã Adaildo Oro Eo´’
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ROÇAS
Em todas as aldeias da TI Rio Negro Ocaia, há disponibilidade de
áreas para novas roças na região das aldeias. As próprias roças
das comunidades fornecem as sementes, ramas e mudas para os
futuros cultivos. Algumas famílias também recebem sementes de
feijão da Funai.

kayi xiri'

banana-prata

kayi xiri'

banana-branca

kayi xiri'

banana-comprida

kop'

macaxeira

kop'

mandioca

kayiarainmapac'
kayikawira'

melancia

kayitokwe'

amendoim

kaxikon non'

abacaxi

macoyam'

mamão

kayimemem'

laranja

kayimemem'

tangerina

xuxut
tamatan'

batata-doce
caju

waxicam'

ingá

kayimemem'

café

kayikaxima'

coco

mapac maram'

milho-mole

mapacopakon'

milho-duro

tokonmaxiram'

feijão

kayiarajeinwiri'

arroz

kaxikonparananam'
oxe'

As variedades de cultivo nas roças Wari’ estão listadas ao lado.

cará

wino'

kayimemem'
Roça de banana na Aldeia Piranha | Leandro Oro Eo’

cana

Ao todo, foram listados 25 tipos de cultivos nas roças dos Wari’
da TI Rio Negro Ocaia, sendo a mandioca, a banana e o milho os
principais produtos agrícolas.

abacate
biribá
cupuaçu
Roça de mandioca na Aldeia Piranha | Leandro Oro Eo’

Roça de mandioca, Aldeia Pantirop | Valdir Oro Nao’
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Banana é o principal produto da roça vendido
na cidade, Aldeia Piranha | Landro Oro Eo’

Sandra e Carolina acabaram de limpar a
mandioca, Aldeia Ocaia III | Sandro oro Eo’

Tem’ em frente ao milho mole usado na alimentação
e também guardam as semaentes para o próximo
plantio, Aldeia Central | Miquéias Oro Nao’

Geicilene segurando milho mole
e arroz plantado pelos Wari,
Aldeia Central | Miquéias Oro Nao’
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RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros que circulam nas Aldeias da TI Rio
Negro Ocaia são provenientes dos benefícios sociais, como
aposentadoria, salário-maternidade e Programa Bolsa Família, de
alguns salários de profissionais na área de saúde, da educação
e da produção comercializada (produtos da roça e da mata e a
venda de animais de criação).

| aposentadoria
Em 2016, na TI Rio Negro Ocaia 63 Wari’ recebiam aposentadoria,
sendo 32 mulheres e 31 homens.

Aldeia

Número de
mulheres
aposentadas

Número de
homens
aposentados

Ocaia Central

23

22

Komi
Wawan

3

3

Piranha

2

2

Ocaia III

3

3

Pantirop

1

1

| Programa Bolsa Família
O Programa Bolsa Família teve início na TI Rio Negro Ocaia no ano de
2003. Em 2016, 68 famílias receberam esses recursos, sendo 48 da
Aldeia Ocaia Central, 4 da Aldeia Komi Wawan, 6 da Aldeia Piranha, 6
da Aldeia Ocaia III e 4 da Aldeia Pantirop.
Cada beneficiário vai mensalmente até a cidade de Guajará-Mirim
para receber o benefício. As comunidades avaliaram que a vida das
famílias Wari’ melhorou com a chegada do Programa Bolsa Família
e que, se o benefício acabasse, as comunidades seriam muito
afetadas, pois possuem poucas fontes de renda.

| salário-maternidade
De acordo com os dados levantados com a Coordenação Regional
da Funai de Guajará-Mirim, 30 mulheres da TI Rio Negro Ocaia, na
faixa etária de 18 a 42 anos, receberam salário-maternidade em 2016.

| assalariados
Em abril de 2017, na TI Rio Negro Ocaia, 17 Wari’ recebiam salários,
sendo 11 profissionais na área de educação e 6 na área de saúde.
Aldeia Ocaia Central
Quatro pessoas trabalham na área de educação e três pessoas na
área de saúde.
Aldeia Komi Wawan
Uma pessoa trabalha na área de educação.
Aldeia Piranha
Uma pessoa trabalha na área de educação e duas pessoas na área
de saúde.
Aldeia Ocaia III
Três pessoas trabalham na área de educação.
Aldeia Pantirop
Duas pessoas trabalham na área de educação e uma pessoa na área
de saúde.
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| produção comercializada
Todas as comunidades Wari' da TI Rio Negro Ocaia comercializam
produtos da roça, principalmente banana, e produtos beneficiados,
especialmente a farinha de mandioca.
Com exceção da Aldeia Komi Wawan, todas as demais
comercializam a castanha-do-pará.
Três comunidades, Ocaia Central, Komi Wawan e Ocaia III, também
vendem pequenos animais (galinha, pato e porco) e gado bovino.
Nas Aldeias Pantirop e Piranha, há criação de pequenos animais
e de gado bovino, mas apenas para consumo das próprias
comunidades.

Timóteo torrando farinha na Aldeia Pantirop
Tiago Moreira dos Santos

Tukorom’ e Naiza torrando farinha
na Aldeia Ocaia III | Sandro Oro Eo’

As comunidades Ocaia Central, Komi Wawan e Ocaia III
comercializam peixes dentro de suas comunidades e entre as
comunidades da TI Rio Negro Ocaia. Não há venda de peixes
pelas famílias das Aldeias Piranha e Pantirop.
Apenas na comunidade Komi Wawan há algumas famílias que
vendem artesanato nas comunidades vizinhas. As demais
comunidades informaram que não costumam vender artesanato, e
que apenas confeccionam alguns objetos para uso próprio.
As famílias das comunidades da TI Rio negro Ocaia vendem seus
produtos em Guajará-Mirim, pelo menos de duas a sete vezes
por ano. Os recursos que entram nas comunidades são usados,
principalmente, para compra de alimentos, roupas, calçados,
produtos de higiene pessoal, material escolar e combustível
na cidade.

Casa de farinha da Aldeia Ocaia III | Sandro Oro Eo’

Durante o período do levantamento, muitas pessoas da Aldeia
Ocaia Central tinham dívidas na cidade devido a empréstimos
e à compra de produtos à prestação. Nas Aldeias Komi Wawan,
Piranha, Ocaia III poucas pessoas tinham esses tipos de dívidas, e
na Pantirop não havia ninguém com dívidas.

Gado na Aldeia Central
Jair Oro At
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A venda de pequenos animais ajuda as famílias Wari’ a complementar
a renda. As criações são criadas soltas. Aldeia Central | Selma Gomes
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SEGURANÇA ALIMENTAR
“O palmito do babaçu e palmito do tucumã são muito bons pra
saúde. Usamos para fazer chicha e ela serve para limpar todo o
corpo por dentro.”
(Fala dos participantes da oficina de validação dos levantamentos
socioambientais na TI Rio Negro Ocaia, em abril de 2017)

| origem dos alimentos consumidos
Todas as comunidades da TI Rio Negro Ocaia compram alguns alimentos
na cidade, mas há outros produzidos nas aldeias. Os produtos presentes
na cesta básica (arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, café e sal) são
os principais alimentos comprados na cidade. No último ano antes do
levantamento, em 2015, algumas famílias das cinco aldeias receberam,
apenas uma vez, cestas básicas da equipe de saúde da Sesai. No
entanto, nenhuma família depende da cesta básica como a principal
fonte de sua alimentação.

As galinhas são criadas soltas,
Aldeia Komi Wawan | Adaildo Oro Eo’

Várias espécies de peixes, Aldeia Pantirop
Valdir Oro Nao’

Queixadas, Aldeia Pantirop

Queixada, Aldeia Piranha

Valdir Oror Nao’

Leandro oro Eo’

Sandra segurando Cintia
e uma jatuarana, Aldeia
Ociaia III | Sandro Oro Eo’

Neidison assando
mandi na Aldeia ocaia
III | Sandro Oro Eo’

Os Wari’ secam e salgam a carne de Hayane, Aldeia Ocaia III
jacaré, Aldeia ocaia III | Sandro oro Eo’ Sandro Oro Eo’

| quantidade de alimentos
Todas as comunidades avaliaram que, em 2016, a quantidade de
alimentos consumida foi suficiente, não faltando alimentos para as
famílias Wari’.

| qualidade e diversidade dos alimentos
As famílias das cinco aldeias da TI Rio Negro Ocaia avaliaram como boa
a qualidade dos alimentos consumidos e com muita diversidade.

Gado na Aldeia Komi Wawan
Adaildo oro Eo’

Lucilda voltando com lenha para a Aldeia
PIranha | Leandro Oro Eo’

Thais segurando o pakun’ usado pra
fazer chicha, pamonha e paçoca,
Aldeia Central | Miquéias Oro Nao’

Assado de carne de
anta e galinha na Aldeia
Central | Miqueias Oro Nao’

Para melhorar a alimentação as comunidades propuseram:
Ocaia Central

Criar mais animais

Komi Wawan
Ocaia III
Piranha

Ampliar as áreas de roças

Pantirop

Ampliar a disponibilidade de caça e pesca
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Coco na Aldeia Ocaia III Mandioca plantada no quintal na Aldeia Ocaia III
Sandro Oro Eo’
Sandro Oro Eo’

Bananeira próxima as casas da Aldeia Ocaia III
Sandro Oro Eo’
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GESTÃO

EDUCAÇÃO ESCOLAR

| organização indígena

No ano do levantamento, em 2016, das cinco aldeias da TI Rio
Negro Ocaia, apenas Komi Wawan não tinha escola. Somente em
fevereiro de 2017, a escola começou a funcionar, com turmas de
1º a 5º ano, em uma casa de madeira com cobertura de palhababaçu, construída pela comunidade.

A Associação Indígena Rio Negro Ocaia é a única existente na TI
Rio Negro Ocaia, e ela é do tempo em que só havia uma aldeia
na TI. A associação estava inativa desde 1997 e, após 20 anos,
em 2017, as comunidades da TI Rio Negro Ocaia reativaram a
associação. Elas se juntaram para pagar a dívida que a associação
havia adquirido junto à Receita Federal. A dívida foi paga e
agora devem proceder à regularização de toda a documentação
da associação, já tendo para isso contratado um contador em
Guajará-Mirim.
Foi eleita uma nova diretoria com a seguinte composição:
Presidente Acácio Oro At, Vice-presidente Jair Oro At, Secretário
Gilberto Oro Nao’, Vice-secretário Marcílio Oro Waram, Tesoureiro
Enos Oro Nao’ e Vice-tesoureira Cátia Oro Waram Xijein.

| projetos

A escola mais antiga é a da Aldeia Ocaia Central, na qual
estudavam, em 2017, cerca de 200 alunos, com aulas de 1º a 9º
ano. A escola funciona em dois prédios de alvenaria e tem cinco
professores, um não indígena e quatro indígenas. Destes, três são
homens e uma é mulher. Nas demais aldeias, as escolas têm de um
a dois professores indígenas.
Dos professores indígenas da Aldeia Ocaia Central, um é formado
em licenciatura em Educação Básica Intercultural, pela Unir
(Fundação Universidade Federal de Rondônia), em Ji-Paraná. Os
demais professores participam do Projeto Açaí, uma parceria do
Governo do Estado de Rondônia com o Ministério da Educação
(MEC), que oferece formação em magistério àqueles que
pretendem atuar como professores no Ensino Fundamental em
Terras Indígenas.

Em 2016 as comunidades não participaram de nenhum projeto,
exceto o de levantamento socioambiental da TI Rio Negro Ocaia,
em parceria com o ISA.

Cobertura de palha de babaçu da escola da Aldeia Komi Wawan | Adaildo Oro Eo’
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Uma das preocupações das comunidades das Aldeias Pantirop
e Piranha é que a Secretaria de Educação do Estado (Seduc)
cancelou as aulas das turmas de 5º a 9º ano, na escola da Aldeia
Pantirop, frequentada por alunos de ambas aldeias. A Seduc exige
que os alunos frequentem a escola da Aldeia Ocaia Central, o que
implica em tempo e gasolina, e as comunidades não dispõem
de combustível para esses deslocamentos. A Seduc alega a
necessidade de formação que nem todos os professores possuem
atualmente. Os Wari’ buscam alguma mediação da Funai para
apoiar na resolução desta situação junto à Seduc.
Uma das deficiências no ensino escolar indígena, apontada
por todas as comunidades, é a falta de material didático,
principalmente de gramática na língua txapakura. Somente a
escola da Aldeia Ocaia III possui apostila na língua, mas, mesmo
assim, não tem cópias suficientes para todos os alunos. Essa
apostila foi produzida, em 2014, pela antropóloga Aparecida Vilaça,
o professor Abraão da Aldeia Ocaia III e seu pai, Paltó. A demanda
das comunidades é para que a Secretaria Estadual de Educação
promova a reprodução desta publicação para todas as escolas das
aldeias da TI Rio Negro Ocaia.
Há muitas semelhanças na situação das escolas das aldeias da
TI Rio Negro Ocaia. Nenhuma delas tem eletricidade e acesso à
internet. As escolas não recebem acompanhamento pedagógico
e, apesar de o ensino ser ministrado na língua txapakura e em
português, faltam, em todas as escolas, materiais didáticos.
O lixo produzido nas escolas é queimado e, segundo os Wari’, não
há problemas nas aldeias devido ao acúmulo de lixo nas escolas.
Em relação ao consumo de água, apenas a escola da Aldeia Ocaia
Central tem água proveniente de poço artesiano; as demais não
têm água nas escolas.
Na época da pesquisa, não havia crianças Wari’ moradoras da TI
Rio Negro Ocaia, estudando em escolas não indígenas na cidade
de Guajará-Mirim ou nas comunidades vizinhas. Já na escola
da Aldeia Ocaia III havia seis crianças não indígenas, filhas de
seringueiros, que estudavam nessa escola.
ao lado: Uma das salas de aula da Aldeia Ocaia III Sandro Oro Eo’; Sala de aula da escola da Aldeia
Ocaia III Sandro Oro Eo’; Sala de aula da escola da Aldeia Piranha Leandro Oro Eo’; Sala de aula de 1ª a 5ª
séries da escola da Aldeia Komi Wawan Adaildo Oro Eo’; Dentro da sala de aula da Aldeia Ocaia III Sandro
Oro Eo’; Sala de aula da Aldeia Ocaia III Sandro Oro Eo’; Nome da Escola da Aldeia Ocaia III Sandro Oro Eo’
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Escola construída, em 2017,
pela cominidade da Aldeia
Komi Wawan | Adaildo Oro Eo’

Escola da Aldeia Piranha | Leandro Oro Eo’

Escola de 1ª a 5ª séries na Aldeia Central
Jair Oro At

Escola da Aldeia Central | Selma Gomes

Escola da Aldeia Pantirop | Selma Gomes

| merenda escolar
Na TI Rio Negro Ocaia, a merenda escolar é fornecida pelo
Governo Estadual. As escolas recebem a merenda apenas uma
vez por ano. Muitas vezes há atrasos no repasse da merenda.
Em abril de 2017, as comunidades ainda não tinham recebido a
merenda escolar e os alunos estavam merendando em suas casas.
Os principais itens da merenda escolar são: arroz, feijão, macarrão,
óleo, açúcar, café, leite, biscoito, achocolatado, sal e charque.
As comunidades avaliam que há pouca variedade oferecida na
merenda escolar e consideram “mais ou menos” a qualidade da
alimentação fornecida. Em relação à quantidade, as comunidades
informaram que, muitas vezes, não há o suficiente para todos os
alunos comerem.
Os Wari’ demandam que o governo reconheça e aproveite
o potencial de produção das comunidades indígenas, que
produzem banana, macaxeira, mandioca, amendoim, milho, entre
outros produtos, que poderiam compor a merenda escolar nas
escolas indígenas, promover renda para as comunidades e uma
alimentação mais saudável para os estudantes Wari’.
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SAÚDE

Escolas da TI Rio Negro Ocaia

Aldeia

Escola/anos

Infraestrutura

Ocaia
Central

Escola Possidônio
Bastos
1º a 9º ano

Funciona em dois prédios,
construídos pelo Governo
Estadual, um mais antigo, para
as turmas de 1º a 5º ano, e o
mais recente para as turmas de
6º a 9º ano.
Há banheiro dentro da escola
com fossa séptica, mas não
estava funcionando em 2017.

Piranha

Escola José dos
Santos Araújo
1º a 5º ano (até 2016
os alunos tinham
aulas até o 9º ano)

Funciona em uma casa
construída pela comunidade.
Não há banheiro na escola.

Ocaia III

Watakao’ OroMixic
Oro Nao’
1º a 9º ano.
Em 2017 a escola não
tinha professor de
português do 5º ao 9º
ano.

A escola funciona em uma casa
construída pela comunidade,
também na casa do professor
e na casa de farinha, que a
comunidade construiu. Não há
banheiro na escola.
A comunidade reivindica que
o governo construa um prédio
escolar na comunidade.

Escola Xijan Oro Nao’
1º a 5º ano (até 2016
os alunos tinham
aulas até o 9º ano)

Funciona em duas casas
construídas pela comunidade.
Não há banheiro na escola.

Escola Komi Wawan
1º a 5º ano

Não tinha escola. Somente em
fevereiro de 2017 começou a
funcionar a escola, construída
pela comunidade.
Não há banheiro na escola.

Pantirop

Komi
Wawan

Na TI Rio Negro Ocaia há um posto de saúde localizado na Aldeia
Ocaia Central, que atende as comunidades das demais aldeias.
A equipe médica não indígena, composta por um médico, uma
enfermeira e uma técnica de enfermagem, permanece 15 dias
por mês no posto de saúde. Além dos atendimentos no posto
de saúde, a equipe realiza, constantemente, visitas em todas as
aldeias da TI Rio Negro Ocaia.
A equipe de saúde do posto dispõe de transporte de emergência
(voadeira) nos 15 dias do mês em que permanecem na TI; nos
outros 15 dias, as comunidades ficam sem transporte para as
emergências. No último ano, as comunidades já deixaram de
receber visitas da equipe de saúde ou houve algum problema de
remoção emergencial por falta de transporte.
Quando ocorrem atendimentos no hospital ou internações na
cidade, há acompanhamento de tradutores específicos para a
língua indígena.
De acordo com o médico do posto de saúde da Ocaia Central, são
realizados em média de 18 a 20 atendimentos por dia no posto de
saúde. O dentista costuma vir à TI Rio Negro Ocaia a cada três
meses e fica na Aldeia Ocaia Central, por, no máximo, 18 dias,
onde está a infraestrutura do posto de saúde para um melhor
atendimento odontológico.
Quanto à infraestrutura do posto de saúde, este conta com
eletricidade fornecida por gerador; tem banheiro com fossa
séptica; a principal fonte de abastecimento de água é o poço
artesiano; e o lixo produzido no posto é queimado.
De acordo com as comunidades, às vezes faltam medicamentos no
posto de saúde.

ao lado: Posto de saúde da Aldeia Central, atende a população das demais aldeias Jair Oro At;
A Aldeia Central é a unica de que tem posto de saúde. Marília Senlle; Posto de saúde da Aldeia
Central Marília Senlle; Radio do posto de saúde da Aldeia Central. As Aldeias Pantirop e Komi
Wawan são as únicas que não tem radiofonia Marília Senlle
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SANEAMENTO

Profissionais de saúde indígenas na TI Rio Negro Ocaia

Aldeia

Profissionais de saúde indígenas

Ocaia Central

Dois AIS (Agente Indígena de Saúde): uma
mulher e um homem.Um AISAN (Agente
Indígena de Saneamento): homem.

Ocaia III

Há uma AIS voluntária.

Komi Wawan

Não há AIS ou AISAN nas aldeias.

Piranha

Um AIS homem.

Pantirop

Um AIS homem. Há um AISAN voluntário.

Tabata, filha do pesquisador
indígena Jair | Jair Oro At

Visita da equipe de saúde, médico e enfermeira, na Aldeia
Piranha | Leandro Oro Eo’

Nas Aldeias Ocaia Central, Piranha, Ocaia III e Pantirop a principal
fonte de abastecimento de água é o poço artesiano. De acordo
com as comunidades, existe água suficiente para as comunidades
e a qualidade da água é boa. Já na Aldeia Komi Wawan, a principal
fonte de abastecimento de água é poço ou cacimba e, às vezes,
falta água para a comunidade.
Com relação ao esgoto sanitário, em todas as aldeias há banheiro
fora das casas com fossa rudimentar; na Aldeia Pantirop há
também alguns banheiros fora das casas com fossa séptica.

Visit da equipe médica na Aldeia Pantirop
Valdir Oro Nao’

Açude na Aldeia Cental, usado principalmente
para amolcer mandioca | Jair Oro At

Rio Negro na Aldeia Central, local usado para banhar e lavar roupa
Jair Oro At

| medicina indígena
Atualmente há uma grande dependência dos Wari’ de
medicamentos e atendimento da equipe de saúde não indígena.
Em caso de necessidade de atendimento à saúde, a maioria das
pessoas das comunidades procura atendimento da equipe de
saúde na própria comunidade ou na cidade.
Não há, nas aldeias, uma pessoa específica para realizar práticas
de cura, mas ainda é comum o uso de plantas medicinais. A equipe
de saúde da Sesai não impede que uma pessoa tenha acesso às
práticas tradicionais de cura, no caso, uso de plantas medicinais.
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Nakom’ pegando água na Aldeia Komi Wawan, na aldeia
tem quatro torneiras | Adaildo Oro Eo’

Claudia pegando água em uma das várias torneiras
existentes na Aldeia Central | Jair Oro At
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PRESSÕES E AMEAÇAS

Caixas d’água na Aldeia Central

Caixa d’água na Aldeia Komi Wawan | Adaildo Oro Eo’

Jair Oro At

Caixa d’água que abastece a comunidade
da Aldeia Ocaia III | Sandro Oro Eo’

As comunidades da TI Rio Negro Ocaia não enfrentam problemas
referentes a obras de infraestrutura, como hidrelétricas, rodovias ou
atividades de mineração e garimpo, também não há incidência de
invasões de posseiros, fazendeiros, caçadores ou madeireiros. O
principal conflito existente ocorre devido à sobreposição no uso do
território e dos recursos naturais com a Reserva Extrativista (Resex)
Rio Pacaás Novos, que se situa na parte sul do território indígena.
A Resex Rio Pacaás Novos é uma unidade de conservação de uso
sustentável, criada em 1995, com uma área de 342.904 hectares
(Decreto 6.953 de 14/07/1995) pela Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Ambiental de Rondônia.

Caixa d’água que abastece a comunidade
da Aldeia Piranha | Leandro Oro Eo’

Caixas d’água na Aldeia Central, na aldeia tem
um total de 8 caixas d’água, abastecidas por um
poço artesiano | Jair oro At

Bomba de puxar água do poço artesiano,
Aldeia Piranha | Leandro Oro Eo’

Ao norte da TI Rio Negro Ocaia, o território indígena também se
sobrepõe à Reserva Biológica (Rebio) Rio Ouro Preto. A Rebio Rio
Ouro Preto é uma unidade de conservação de proteção integral,
que não permite moradores dentro de sua área. Foi criada pela
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, em 1990, com
uma área 46.438 hectares (Decreto 4.580 de 28/03/1990).
Das cinco aldeias, ao menos uma se encontra totalmente dentro da
área em sobreposição com a Resex Rio Pacaás Novos. Trata-se da
Aldeia Piranha, localizada na margem esquerda do Rio Negro. A
Aldeia Ocaia III está situada próximo à foz do Rio Negro Ocaia com o
Rio Pacaás Novos, no limite entre a área homologada e a ampliada.

Banheiro com fossa rudimentar
na Aldeia Piranha | Leandro Oro Eo’

Banheiro com fossa rudimetar na Aldeia
Komi Wawan | Adaildo Oro Eo’

Bannheiro com fossa séptica na
Aldeia Ocaia III | Sandro Oro Eo’

O lixo produzido pelas comunidades é queimado. A Aldeia Central,
por ser a mais populosa, é a aldeia que tem mais problemas devido
ao acúmulo de lixo. Os tipos de lixo que causam mais problema na
Ocaia Central são: eletrônico (celular, pilhas, baterias, lanternas etc.) e
embalagens (plásticos, vidros, metais etc.). Para as Aldeias Komi Wawan,
Piranha e Ocaia III o que causa mais problema são as embalagens, e,
para a Aldeia Pantirop, o lixo eletrônico é o mais problemático.
48

Queixadas na Aldeia Piranha
Leandro Oro Eo’

Alzilane e Elisangela indo pescar, Aldeia Piranha
Leandro Oro Eo’
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SISTEMA DE INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS PARA
TERRAS INDÍGENAS

Ingá na Aldeia komi Wawan e seus frutos, muito apreciados pelos Wari’ | Adaildo Oro Eo’

Não há um espaço formal de diálogo sobre a sobreposição da
Terra Indígena com Resex do Rio Pacaás Novos ou um plano
conjunto para o uso do território sobreposto. De acordo com os
Wari', a sobreposição gera conflitos com os moradores da Resex
(em grande parte, seringueiros) e dificulta as práticas de caça,
coleta e pesca nas áreas sobrepostas.
Muitas famílias de seringueiros começaram a subir o Rio Pacaás
Novos e seu afluente Ouro Preto, nos anos de 1940, durante a
Segunda Guerra Mundial, quando a Amazônia teve seu segundo
ciclo da borracha. Nessa época, ocorreram muitos conflitos
entre os Wari’ e os não indígenas. Expedições de extermínio
eram organizadas por seringalistas que atacavam aldeias ao
amanhecer e matavam grande parte de seus habitantes.1
Os Wari’ mais velhos da TI Rio Negro Ocaia têm na memória o
local onde ocorreu o massacre praticado, há poucas décadas,
a mando dos seringalistas. Há algumas pessoas, hoje adultas,
que, no momento do ataque, eram crianças e se lembram do
que aconteceu. Embora possuam esta lembrança, a avaliação
de todas as comunidades da situação hoje é de que existem
dificuldades no uso dos recursos nas áreas próximas aos
seringueiros, mas não há violência.
A Funai, que poderia intermediar um diálogo entre os Wari’,
os seringueiros e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Ambiental, está raramente presente na TI Rio Negro Ocaia. As
comunidades avaliam que o trabalho da Funai precisa melhorar,
com uma maior presença nas aldeias, melhoria na infraestrutura
da instituição e ampliação dos recursos humanos e financeiros
para atuação em conjunto com os Wari’.
1 Verbete Wari’ – Povos Indígenas no Brasil. Instituto Socioambiental. Disponível em:
<https://pib.socioambiental.org/pt/povo/wari/862>. Beth Conklin e Aparecida Villaça.
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O levantamento socioambiental tem como premissa a coleta e a
organização participativa de informações, que resultam em retratos
socioambientais que, por sua vez, subsidiam as comunidades na
definição de suas estratégias de gestão territorial e ambiental, sejam
as comunitárias, com atores não indígenas, ou junto aos órgãos
públicos.
Até 2017, em conjunto com nossos parceiros indígenas, foram
iniciados ou concluídos levantamentos em 14 Terras Indígenas nos
Estados do Amazonas, Roraima e Rondônia, totalizando 54 aldeias.
A metodologia dos levantamentos socioambientais consiste em:
(1) consulta às lideranças indígenas para realização do projeto; (2)
realização de oficina de apresentação do projeto para a comunidade;
(3) indicação dos pesquisadores indígenas pela comunidade;
(4) treinamento dos pesquisadores indígenas para a aplicação
do levantamento por aldeia, que consiste em um questionário,
georreferenciamento de locais relevantes para a comunidade,
como situações de conflitos, lugares sagrados, roças, entre outros,
e documentação fotográfica de locais e situações relevantes;
(5) doação para a associação indígena ou comunidade dos
equipamentos necessários para realização das atividades; (6) visitas
de monitoramento nas aldeias para esclarecimento metodológico;
(7) sistematização do levantamento realizado por aldeias, feita pela
equipe do ISA, para composição de um retrato socioambiental da TI;
(8) realização de oficina de validação do retrato socioambiental nas
aldeias; (9) elaboração de publicação final do levantamento. Alguns
ajustes metodológicos podem ser realizados a fim de adaptar a
metodologia às situações específicas dos parceiros indígenas e não
indígenas envolvidos.
Os levantamentos socioambientais integram o Sistema de Indicadores
Socioambientais para Terras Indígenas (Sisti), um painel obtido a
partir de dados primários e secundários que permitam a avaliação
sistemática da situação da Saúde e Bem-Estar, Educação e
Identidade, Território e Governança e Sustentabilidade e Soberania
Alimentar nas Terras Indígenas no Brasil.
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