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INTRODUÇÃO
Quem somos e nossa relação
com nosso território
6
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Mas isso não é verdade. Algumas famílias
ficaram morando em nosso território
tradicional e outras foram para Altamira
ou até para outros territórios. Mas sempre
mantivemos nossos vínculos ancestrais,
nossa identidade e nossa cultura. Por volta
de 1930, tivemos lutas e embates com
outras etnias, o que fez com que parte
do povo saísse do território original e se
separasse ao longo dos rios Xingu e Iriri.
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Nós, Xipai, vivemos desde tempos
imemoriáveis na beira dos Rios Xingu e
Iriri. Fizemos contato com a sociedade
dos brancos há mais de 100 anos. Por
termos trabalhado no ciclo da borracha
e em outros ciclos econômicos da região,
fomos considerados integrados à sociedade
nacional e por isto houve quem dissesse que
não éramos mais índios e até que os Xipai
estavam extintos.
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As famílias que vivem na TI Xipaya hoje
têm duas origens: o grupo da matriarca
Xadada Xipaya, que deu origem à aldeia
Tukayá, nunca deixou a região, tendo
trabalhado no ciclo de borracha e nos
outros ciclos econômicos que surgiram e
desapareceram. Já o grupo da matriarca
Ajumã Xipaya teve uma trajetória
diferente. Ajumã foi retirada dos seus pais
pelo seringalista Chico Meirelles. Com
isso, seus descendentes foram obrigados
a morar por anos na região de São Félix
do Xingu com os Kayapó e depois com
os Kuruaya na TI Kuruaya. Apenas em
25 de dezembro de 1994, esse grupo se
estabeleceu na região do Rio Iriri onde
hoje é a TI Xipaya. Naquele ano, foi
fundada a aldeia Tukamã, um marco na
reconquista da TI Xipaya.
9
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Ao longo da primeira década na área,
nós resistimos bravamente a um grande
ciclo de grilagem que tinha alcançado a
região do Iriri e que ameaçava também
nossa Terra. Foram mais de 10 anos de
luta de resistência pelo reconhecimento
da nossa Terra Indígena, que culminou
com a demarcação em 2008 e
homologação da Terra Indígena Xipaya
em 2012. Foi também um período de luta
pelo reconhecimento do povo Xipai junto
à Funai, que relutava em reconhecer
nossa etnia, considerada como extinta
pelos dados oficiais.
A partir de então, nós, os Xipai da
TI Xipaya, iniciamos um intenso
renascimento cultural e hoje vivemos
preservando nossa floresta trabalhando
com produtos da economia sustentável,
como artesanatos tradicionais, castanha,
entre outros produtos. Estamos
retomando o aprendizado da nossa língua
materna e temos lutado para garantir
a proteção de nossa Terra e de nossos
recursos naturais.

10

4

5

11

0

5

10

20

Km

g

I

resex rio iriri

apé Naz
ar
ar é

resex riozinho
do anfrísio

Cupinar é

Rio Irir

i

Igarap
é

Tukamã

ti
bu

Tukayá
Roça

Kamaratayá

Ri

oC

TI Xipaya

Ig a r apé da

uruá

rap
Iga

a
éJ

Aldeias
Hidrografia

flona de
altamira
el
igu

oS

ão

M

Corpos d’água

Ri

Terra Indígena Xipaya
Terras Indígenas

Iga
rap
é

São M
igu

Limite da Bacia do Xingu

e Ri o

el

TI Kuruaya
esec da
terra do
meio

Unidades de Conservação
Desmatamento acumulado
até abril de 2021
Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum: SIRGAS 200

Ig a r a

pé Ponte

Nova

13

6

1.
14

Por que
escrevemos
este protocolo
15

com seu programa de compensação para
povos indígenas, nada aconteceu como
desejávamos e nosso povo, ao invés de ter
saído fortalecido, teve que enfrentar muitos
conflitos que geraram divisões internas
nas aldeias, além de impacto negativo nos
nossos modos tradicionais de vida.
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Embora nossa Terra esteja cercada de outras
áreas protegidas, nós vivemos na última
década uma série de impactos negativos
com a construção da Usina Hidrelétrica
(UHE) de Belo Monte, instalada no rio
Xingu sem que fosse feita a consulta prévia.
Tivemos uma experiência muito ruim com
a construção da usina de Belo Monte e
não aceitaremos que decisões futuras que
afetem nosso território e modo de vida
sejam feitas sem nos consultar. Apesar
da empresa ter gasto muito dinheiro
16

Para defender nossa Terra e nosso modo
de vida e cultura, precisamos que o direito
à consulta seja respeitado por todos.
Temos conhecimento dos nossos direitos
estabelecidos na Convenção 169 da OIT,
que é lei no Brasil desde 2004, tanto de
sermos devidamente consultados antes das
decisões do governo como de definirmos
as nossas prioridades de desenvolvimento
dentro de nosso território.
Fizemos este protocolo para informar aos
governos municipal, estadual e federal quais
são as regras para realizar uma consulta
adequada e de boa-fé com os Xipai e para
que nenhum outro projeto do governo se
inicie, nem qualquer decisão legislativa que
nos afete seja tomada sem nos consultar
previamente. As regras deste protocolo
devem servir para que o governo não repita
erros do passado que colocaram nosso povo
em risco e deverão ser respeitadas por todos.
17

2.
18

Regras do
protocolo
Xipai
19

ou decisões legislativas - sobre criação ou
mudança de leis ou políticas que afetem
nossa Terra e modo de vida.
A consulta deve ser feita antes que o
governo tome uma decisão para que a gente
possa participar desde a elaboração das
propostas e projetos até sua implementação.
A consulta deve influenciar a decisão, não
apenas servir para legitimá-la.

Quem deve participar
das consultas?
8

Sobre o que devemos ser
consultados e em que momento
deve ocorrer a consulta?
A consulta deve ser feita sobre toda e
qualquer decisão dos governos municipal,
estadual e federal que afete nossas vidas e
nosso território. Essas decisões podem ser
administrativas - elaboração de projetos de
infraestrutura, obras, empreendimentos
que sejam perto ou dentro da nossa TI 20

Por parte dos Xipai, devem participar das
reuniões indígenas de todas aldeias da TI:
adultos, jovens, velhos e crianças. Por parte
do governo, ele deve enviar pessoas com
poder de decisão sobre o que está sendo
consultado e evitar ao máximo substituir
essas pessoas ao longo do processo.
Nós poderemos convidar nossos parceiros
para acompanhar o processo e nos auxiliar
a entender questões específicas que não
dominamos. Os parceiros são convidados
para ajudar e não têm poder para decidir
nada. Devem participar das reuniões
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representantes da Coordenação Regional
da Funai, representantes do Ministério
Público Federal (MPF) e representantes de
organizações parceiras independentes do
governo convidadas por nós. A Funai e o
MPF devem participar de todas as etapas do
processo de consulta. Finalmente, o MPF deve
nos ajudar a monitorar o cumprimento dos
acordos com o governo depois da consulta.
Nós poderemos ter assessoria jurídica e
técnica independente do governo durante o
processo de consulta, seja de pesquisadores
de nossa confiança ou outros, e os custos
devem ser pagos pelo governo. Nossos
assessores serão escolhidos por nós e devem
nos acompanhar ao longo de todo o processo.
22

Somente nós poderemos convidar empresas
envolvidas para participarem das reuniões
de consulta. Decidiremos se convidamos ou
não uma empresa em nossa reunião interna.
Assim, nas primeiras reuniões informativas,
as empresas não estão convidadas e não
podem mandar representantes.
Onde deve ocorrer a consulta?
As reuniões de consulta sempre deverão
ocorrer na Terra Indígena Xipaya, na aldeia
de nossa escolha. Os custos devem ser
todos pagos pelo governo para garantir
a participação de todos os indígenas, a
alimentação e a participação dos consultores.
Como devemos ser consultados?
Com respeito ao nosso tempo e nossa
cultura, com boa-fé, transparência e
honestidade. Nós definiremos o cronograma
das reuniões. Nosso tempo na aldeia deve
ser respeitado, pois temos nossos trabalhos,
nossas festas e famílias e não estamos
sempre disponíveis para as reuniões. A
consulta deve ser sempre livre, sem pressões
e ameaças, para nós termos o direito de
expressar nossas opiniões e ideias. O
governo não pode trazer gente armada,
policiais, Força Nacional ou qualquer outro
tipo de agente para nos intimidar.
23

As reuniões precisam ocorrer com tempo
suficiente para que possamos entender o
que for explicado e a linguagem do governo
precisa ser clara para que todos possam
entender. Todas as reuniões devem ser
registradas em ata, filmadas e gravadas e as
atas devem ser entregues a todos no final
da reunião. O governo irá se responsabilizar
por todos os custos das reuniões.
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Como nós tomamos nossas decisões?
Nós sempre preferimos tomar decisões por
consenso de todas as aldeias. Quando não
houver consenso, nós decidiremos com
votação. Apenas pessoas acima de 18 anos
podem votar para a tomada de decisões. Além
disso, os outros parentes indígenas que não
10
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são Xipai e os não indígenas que residem na
TI só poderão votar se tiverem mais de dez
anos de convivência entre os Xipai.
O resultado de um processo de consulta
sempre deve ser respeitado. Sem esse
respeito aos acordos, não há consulta válida.

24
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3.
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Etapas da
consulta
27

O que deve ser falado na reunião
informativa?
Apenas informações sobre o assunto
que está sendo consultado devem ser
apresentadas nessa reunião. A pauta da
reunião informativa precisa ser detalhada
e enviada a nós e aos demais participantes
da consulta com pelo menos 30 dias de
antecedência. Na reunião informativa, o
governo deve falar sobre as coisas boas e
as coisas ruins que poderão acontecer se o
que está sendo proposto for feito. Não pode
apenas falar as coisas boas e esconder as
coisas ruins.
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A consulta deve ter reuniões informativas
e reuniões deliberativas para tomada
de decisões. Nas reuniões informativas,
teremos tempo para entender as propostas
dos projetos e todos os aspectos bons e
ruins, e também para tirarmos nossas
dúvidas e buscarmos esclarecimentos.
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Quando a consulta envolver a necessidade
de realização de estudos de impacto
em nossa TI, queremos participar da
elaboração desses estudos desde a fase
do termo de referência para decidir o que
vai ser estudado e como vai ser estudado.
Também queremos participar da avaliação,
em linguagem simples e clara, sobre o
que pode acontecer com nossa terra, ar,
água, animais, peixes e florestas. Também
queremos saber se o que o governo quer
fazer vai trazer mais não indígenas para
perto de nossas terras, aumentando assim
as doenças e os invasores.

29
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Nas reuniões informativas, a qualquer
momento que acharmos necessário,
poderemos pedir que os não indígenas
se retirem da reunião. Nós poderemos
ter quantas reuniões informativas forem
necessárias para entendermos bem as
coisas e nos sentirmos seguros para tomar
uma decisão.
Passo a passo da consulta:
1. O governo deve encaminhar um ofício
para a Funai Brasília/Altamira;
14

2. A Funai Altamira deve avisar as
associações por meio dos caciques e
presidentes pelo rádio, e-mail e telefone;
3. As associações devem conversar com
as aldeias e verificar se tem interesse
na consulta - se sim, deve acontecer a
primeira reunião com o governo para a
apresentação da proposta;
30
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4. Poderemos nos reunir internamente e
elaborar um plano de consulta com apoio de
nossos parceiros para definirmos quantas
reuniões serão necessárias, quem precisa
estar presente e quanto isso vai custar ao
governo. Quando o Plano de Consulta for
pactuado com o governo, inicia-se o ciclo de
reuniões informativas;
16
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5. Ciclo de reuniões informativas: deve
promover o entendimento total do projeto
para nos dar segurança para tomada de
decisão. Enquanto existirem dúvidas as
reuniões informativas devem continuar.
A continuidade é decidida em reuniões
internas nossas após cada reunião
informativa. Quando decidirmos que temos
o entendimento do assunto, marcamos a
reunião deliberativa;
32
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6. Reunião deliberativa: nela informamos
o governo nossa decisão, que pode ser
um acordo. Nesse caso, escrevemos
conjuntamente uma ata dos acordos de
consulta. Caso nossa decisão não esteja de
acordo com o governo, vamos informar a
eles e ao MPF. Se acharmos que precisamos
de mais tempo ou informação, poderemos
convocar novas reuniões informativas.
Podemos também fazer outras reuniões
deliberativas se houverem contrapropostas;
7. Quando tivermos entendimento total
do projeto de todas as informações e nos
sentirmos seguros para tomar uma decisão,
faremos uma reunião interna;

8. A consulta se encerra com uma reunião
final com o governo na qual vamos
informar nossa decisão, que pode ser um
acordo. Nesse caso, vamos escrever com
eles uma ata de acordos de consulta. Caso
nossa decisão não esteja de acordo com o
governo, vamos informar a eles e ao MPF e
se acharmos que precisamos de mais tempo
ou informação, poderemos convocar novas
reuniões informativas.
34
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1

GOVERNO
COMUNICA
A FUNAI

2

FUNAI
COMUNICA
ASSOCIAÇÕES
XIPAI

3

4

ASSOCIAÇÕES
COMUNICAM
AS ALDEIAS

ALDEIAS
DISCUTEM
INTERESSE NA
CONSULTA

Caso negativo:
não há consulta.

5

ENTENDIMENTO
TOTAL DO ASSUNTO:
é marcada reunião
deliberativa.
Dúvidas: é marcada nova
reunião informativa.

6

REUNIÃO
DELIBERATIVA

Legendas
Xipai/Associação

deliberação

Aldeias Xipai

reunião

Funai

fluxo/sequência

Governo
36

7

NOVA
REUNIÃO
INTERNA
DOS XIPAI

8

NECESSIDADE DE
MAIS INFORMAÇÃO:

NÃO HÁ
ACORDO

Novas reuniões
informativas são
convocadas

Novas reuniões
deliberativas são
convocadas*

Caso positivo: é marcada
reunião para apresentação
da proposta e a elaboração
de plano de consultas.

REUNIÃO
FINAL COM
O GOVERNO

ACORDO
A consulta se encerra

*se depois de novas reuniões deliberativas não for possível chegar a
um acordo, a consulta pode se encerrar com uma resposta negativa.
37

CONCLUSÃO

As regras deste protocolo também devem
ser respeitadas por todas as pessoas de fora empresas, comerciantes, jornalistas, turistas,
pesquisadores, ONGS. Todos que tiverem
propostas de trabalho ou atividades a serem
desenvolvidas com a gente ou em nossa TI
devem seguir nossas regras.

Para quem vale
este protocolo?
22
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LEIS QUE
RECONHECEM O
NOSSO DIREITO
À CONSULTA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua
organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições, e os direitos originários
sobre as terras que tradicionalmente
ocupam, competindo à União demarcá-las,
proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 4º – As terras de que trata este artigo são
inalienáveis e indisponíveis, e os direitos
sobre elas, imprescritíveis.

§ 1º – São terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios as por eles habitadas em
caráter permanente, as utilizadas para suas
atividades produtivas, as imprescindíveis
à preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar e as necessárias
a sua reprodução física e cultural, segundo
seus usos, costumes e tradições.

§ 5º – É vedada a remoção dos grupos
indígenas de suas terras, salvo, ad referendum
do Congresso Nacional, em caso de catástrofe
ou epidemia que ponha em risco sua
população, ou no interesse da soberania do
País, após deliberação do Congresso Nacional,
garantido, em qualquer hipótese, o retorno
imediato logo que cesse o risco.

§ 2º – As terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios destinam-se a sua posse
permanente, cabendo-lhes o usufruto
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e
dos lagos nelas existentes.

§ 6º – São nulos e extintos, não produzindo
efeitos jurídicos, os atos que tenham por
objeto a ocupação, o domínio e a posse
das terras a que se refere este artigo, ou a
exploração das riquezas naturais do solo, dos
rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado
relevante interesse público da União,
segundo o que dispuser lei complementar,
não gerando a nulidade e a extinção direito
a indenização ou a ações contra a União,
salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias
derivadas da ocupação de boa-fé.

§ 3º – O aproveitamento dos recursos
hídricos, incluídos os potenciais
energéticos, a pesquisa e a lavra das
riquezas minerais em terras indígenas
só podem ser efetivados com autorização
do Congresso Nacional, ouvidas as
44

comunidades afetadas, ficando-lhes
assegurada participação nos resultados da
lavra, na forma da lei.

45

§ 7º – Não se aplica às terras indígenas o
disposto no art. 174, §§ 3º e 4º.
CONVENÇÃO 169 DA ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT)
Aprovada pelo Congresso Nacional, por
meio do Decreto Legislativo nº 143, de
20 de junho de 2002 e promulgada pelo
Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004.
Artigo 6º
1. Ao aplicar as disposições da presente
Convenção, os governos deverão:
a) consultar os povos interessados,
mediante procedimentos apropriados
e, particularmente, através de suas
instituições representativas, cada vez
que sejam previstas medidas legislativas
ou administrativas suscetíveis de afetálos diretamente;
b) estabelecer os meios através dos quais
os povos interessados possam participar
livremente, pelo menos na mesma
medida que outros setores da população e
em todos os níveis, na adoção de decisões
em instituições efetivas ou organismos
administrativos e de outra natureza
responsáveis pelas políticas e programas
que lhes sejam concernentes;
46

c) estabelecer os meios para o pleno
desenvolvimento das instituições
e iniciativas dos povos e, nos casos
apropriados, fornecer os recursos
necessários para esse fim.
2. As consultas realizadas na aplicação
desta Convenção deverão ser efetuadas
com boa fé e de maneira apropriada às
circunstâncias, com o objetivo de se chegar
a um acordo e conseguir o consentimento
acerca das medidas propostas.
Artigo 7º
1. Os povos interessados deverão ter o direito
de escolher suas próprias prioridades no que
diz respeito ao processo de desenvolvimento,
na medida em que ele afete as suas vidas,
crenças, instituições e bem-estar espiritual,
bem como as terras que ocupam ou utilizam
de alguma forma, e de controlar, na medida
do possível, o seu próprio desenvolvimento
econômico, social e cultural. Além disso,
esses povos deverão participar da formulação,
aplicação e avaliação dos planos e programas
de desenvolvimento nacional e regional
suscetíveis de afetá-los diretamente.
2. A melhoria das condições de vida e de
trabalho e do nível de saúde e educação dos
47

povos interessados, com a sua participação
e cooperação, deverá ser prioritária nos
planos de desenvolvimento econômico global
das regiões onde eles moram. Os projetos
especiais de desenvolvimento para essas
regiões também deverão ser elaborados de
forma a promoverem essa melhoria.
3. Os governos deverão zelar para que,
sempre que for possível, sejam efetuados
estudos junto aos povos interessados
com o objetivo de se avaliar a incidência
social, espiritual e cultural e sobre o
meio ambiente que as atividades de
desenvolvimento, previstas, possam ter
sobre esses povos. Os resultados desses
estudos deverão ser considerados como
critérios fundamentais para a execução das
atividades mencionadas.
4. Os governos deverão adotar medidas em
cooperação com os povos interessados para
proteger e preservar o meio ambiente dos
territórios que eles habitam.
Artigo 15º
1. Os direitos dos povos interessados aos
recursos naturais existentes nas suas terras
deverão ser especialmente protegidos. Esses

48

direitos abrangem o direito desses povos a
participarem da utilização, administração e
conservação dos recursos mencionados.
2. Em caso de pertencer ao Estado a
propriedade dos minérios ou dos recursos
do subsolo, ou de ter direitos sobre
outros recursos, existentes na terras, os
governos deverão estabelecer ou manter
procedimentos com vistas a consultar os
povos interessados, a fim de se determinar
se os interesses desses povos seriam
prejudicados, e em que medida, antes de se
empreender ou autorizar qualquer programa
de prospecção ou exploração dos recursos
existentes nas suas terras. Os povos
interessados deverão participar sempre
que for possível dos benefícios que essas
atividades produzam, e receber indenização
equitativa por qualquer dano que possam
sofrer como resultado dessas atividades.
Artigo 17º
2. Os povos interessados deverão ser
consultados sempre que for considerada
sua capacidade para alienarem suas terras
ou transmitirem de outra forma os seus
direitos sobre essas terras para fora de
sua comunidade.
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Artigo 27º
1. Os programas e os serviços de educação
destinados aos povos interessados
deverão ser desenvolvidos e aplicados em
cooperação com eles a fim de responder
às suas necessidades particulares, e
deverão abranger a sua história, seus
conhecimentos e técnicas, seus sistemas
de valores e todas suas demais aspirações
sociais, econômicas e culturais.
2. A autoridade competente deverá
assegurar a formação de membros destes
povos e a sua participação na formulação e
execução de programas de educação, com
vistas a transferir progressivamente para
esses povos a responsabilidade de realização
desses programas, quando for adequado.
3. Além disso, os governos deverão
reconhecer o direito desses povos de
criarem suas próprias instituições
e meios de educação, desde que tais
instituições satisfaçam as normas mínimas
estabelecidas pela autoridade competente
em consulta com esses povos. Deverão ser
facilitados para eles recursos apropriados
para essa finalidade.
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DECLARAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
SOBRE DIREITOS DOS POVOS
INDÍGENAS (2009)
Artigo 18.
Os povos indígenas têm o direito de
participar da tomada de decisões sobre
questões que afetem seus direitos, por meio
de representantes por eles eleitos de acordo
com seus próprios procedimentos, assim
como de manter e desenvolver suas próprias
instituições de tomada de decisões.
Artigo 19.
Os Estados consultarão e cooperarão de boafé com os povos indígenas interessados, por
meio de suas instituições representativas,
a fim de obter seu consentimento livre,
prévio e informado antes de adotar e aplicar
medidas legislativas e administrativas que
os afetem.
Artigo 20.
1. Os povos indígenas têm o direito de
manter e desenvolver seus sistemas ou
instituições políticas, econômicas e sociais,
de que lhes seja assegurado o desfrute
de seus próprios meios de subsistência e
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desenvolvimento e de dedicar-se livremente
a todas as suas atividades econômicas,
tradicionais e de outro tipo.
Artigo 23.
Os povos indígenas têm o direito de
determinar e elaborar prioridades e
estratégias para o exercício do seu
direito ao desenvolvimento. Em especial,
os povos indígenas têm o direito de
participar ativamente da elaboração e da
determinação dos programas de saúde,
habitação e demais programas econômicos
e sociais que lhes afetem e, na medida do
possível, de administrar esses programas
por meio de suas próprias instituições.
Artigo 30.
2. Os Estado celebrarão consultas eficazes
com os povos indígenas interessados,
para os procedimentos apropriados e em
particular por meio de suas instituições
representativas, antes de utilizar suas terras
ou territórios para atividades militares.
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