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RESUMO 

 

 
A Associação da Escola Indígena Tukano Ye’pa Mahsã (AEITYM) compreende 11 

comunidades localizadas no Baixo Uaupés, terra Indígena Alto Rio Negro, município de 

São Gabriel da Cachoeira – AM, a noroeste de Manaus . Para os habitantes da AEITYM, 

a desconstrução da ideologia cientifica e educacional vigente fundamentada no 

pensamento lógico, é condição sine qua non para o seu desenvolvimento. Isso posto, 

foi realizado um estudo que visou compreender a concepção de terra, território e 

sustentabilidade para estes povos da AEITYM, por meio de mapas e cartogramas e 

entrevistas. A análise foi realizada a partir do método de Bardin, ou seja, por meio da 

análise de conteúdo. Logo é um método muito empírico, dependente do tipo de “fala” a 

que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo. De acordo coma 

concepção indígena, “Território” é uma evolução do conceito de terra que adquiriu os 

sentidos de limite e de planejamento, porém com as representações cosmológicas 

inerentes à cultura indígena, que não contém a concepção ocidental de território. Os 

mapas são um importante instrumento de controle e gestão do território, pois estes 

permitem que seus usuários tenham acesso a várias informações, como a localização de 

seus recursos, os caminhos para se chegar em cada lugar, os acidentes geográficos que 

dificultam o acesso a certos lugares podendo com o mapa ser traçada outra rota etc. 

 

Palavras-Chave: Terra, Território e Gestão Ambiental. 
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RESUMEN 

 

 

 
La Asociación de Indígenas de  la Escuela Tukano Ye'pa Mahsa (AEITYM) comprende 

11 comunidades ubicadas en el Vaupés inferior, las tierras indígenas, Río 

Negro, SãoGabriel da Cachoeira - AM, al noroeste de Manaus. Para los habitantes 

de AEITYMdeconstruir la ideología dominante y la educación científica basada en el 

pensamiento lógico, es una condición sine qua non para su desarrollo. Dicho esto, se 

realizó un estudio cuyo objetivo era entender el concepto de tierra, el territorio y la 

sostenibilidadde estas personas a través de AEITYM mapas y mapas y entrevistas. El 

análisis se realizó por el método de Bardin, es decir, a través de análisis de 

contenido. Pronto es una muy empírica, depende del tipo de "discurso" que quiere 

trabajar y el tipo deinterpretación que pretende ser un objetivo. Según comer diseño 

indio, "Territorio" es una evolución del concepto de la tierra que ha adquirido el sentido 

del límite y de planificación, pero con las representaciones cosmológicas inherente a la 

cultura india, que no contiene la concepción occidental del territorio. Los mapas son un 

importante instrumento de control y gestión del territorio, ya que permiten a sus 

usuarios tener acceso a diversa información como la ubicación de los recursos, los 

caminos para llegar a cada lugar, las características geográficas que impiden el acceso a 

ciertoslugares se puede rastrear en el mapa para otra ruta. 

 

Palabras clave: Tierra, Planificación y Gestión Ambiental. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 
Para os ocidentais, as primeiras informações sobre os rios Negro e Uaupés 

aparecem em 1538 – 1541, nos relatos de Phillip Von Hutten e Hermain Perez da 

Quesada, comandantes das expedições vindas da Venezuela em busca do El Dorado, 

que supostamente se localizava na serra de Parima. Depois vieram Francisco Orellana, 

Gaspar de Cavaral, Cristovão de Acunã (Padre da Companhia de Jesus), várias Ordens 

Missionárias entre outros mais que foram desvendando a Amazônia para o mundo 

Ocidental, mas em contra partida dizimaram e acabaram com milhares de vidas 

indígenas e toda a sua riqueza cultural impondo-lhes novos hábitos, costumes e 

“educação apropriada”. 

Ao longo destes 500 anos da colonização da America, os povos indígenas vêm 

resistindo e lutando pela sua autodeterminação. Dos milhares de Índios que habitavam 

diferentes territórios no continente americano, hoje restam aproximadamente 300 mil 

em todo o país. CIMI, 1992. 

O extermínio desses povos vem sendo uma constante na região Amazônica, 

principalmente nestes últimos 50 anos, em que as atividades econômicas vêm se 

expandindo através das políticas de desenvolvimento regionais implantadas pelo 

Estado, com o intuito de promover o seu maior engajamento ao modelo econômico do 

Brasil. Isso vem provocando uma ação catastrófica sobre os indígenas, que 

freqüentemente tem suas terras invadidas por garimpeiros e por empresas interessados 

na exploração de recursos naturais existentes. Esse processo acarreta, assim, a 

desterritorialização das nações indígenas, através da transformação da identidade 

etnocultural de seus habitantes, do direito sobre o território que ocupam, do direito a 

uma vida digna longe dos preconceitos da população envolvente, que não respeita a 
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territorialidade, os costumes, hábitos e muito menos o direito de pertencerem a culturas 

e nações diferentes.  

No contexto brasileiro, por suas riquezas naturais e culturais, a Amazônia e em 

particular, o Alto Rio Negro, emerge como uma das regiões prioritárias para a 

conservação de recursos naturais e a construção de modelos de desenvolvimento 

capazes de valorizar e proteger a base natural, resgatar e preservar o patrimônio cultural 

e assegurar benefícios as comunidades locais. 

A Terra Indígena Alto Rio Negro foi homologada em 1998 com 8.150 milhões 

de ha com 100% da população indígena, 22 povos das famílias Tukano Oriental, 

Arawak e Japurá Uaupés falantes de 19 línguas indígenas das 04 famílias lingüísticas 

Tukano Oriental, Arawak, Japurá-Uaupés e Tupi (Nheengatu falado pelos povos Baré, 

Werekena e parte dos Baniwa do Baixo Rio Içana). Possui uma das maiores 

diversidades culturais e lingüísticas do mundo, perdendo apenas para Oxaca, no 

México, com 32 povos. 

Mapa de Localização da área de estudo 

 
   Figura 01: Rio Uaupés e suas comunidades. 

    Org.: Wendell Aquino. 2011. 
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A Associação da Escola Indígena Tukano Ye’pa Mahsã (AEITYM) compreende 

11 comunidades (Ipanoré, Taracuá, Ananás, Matapi, Açaí, Uriri, São Tomé, São Pedro 

Cunuri, Trovão e Tapira-Ponta) localizadas no Baixo Uaupés, terra Indígena Alto Rio 

Negro, município de São Gabriel da Cachoeira – AM, a noroeste de Manaus (Figura 

01). 

Para os habitantes da Região do Alto Rio Negro e especificamente da AEITYM, 

a desconstrução da ideologia cientifica e educacional vigente fundamentada nos 

pressupostos da racionalidade, da técnica, do pensamento lógico, convergente, 

disciplinado e comodista é condição sine qua non para o seu desenvolvimento. 

A desconstrução desta ideologia é a resposta inicial para o desafio da autonomia 

em uma região com a maior diversidade cultural e lingüística do país, onde patrimônio, 

natureza, cultura, ciência e forças místicas que regem o universo destes povos indígenas 

são indissociáveis onde a gestão do território está diretamente ligada à gestão do 

conhecimento em que sustentabilidade e sobrevivência física e cultural dependem da 

articulação comunidade/escola/comunidade. 

O primeiro capítulo trata da fundamentação teórica que trabalha toda a base 

conceitual do trabalho onde os conceitos de terra, território, cultura, sustentabilidade, e 

gestão territorial sendo abordados principalmente pela ótica de Haesbaert, Geertz, Leff e 

Stavenhagen etc. 

O segundo Capítulo corresponde à metodologia seguida para a realização deste 

trabalho que é descrita passo-a-passo. O terceiro capítulo aborda os resultados e 

discussões, que nos mostra as análises e sistematizações dos dados entre outros mais. E 

por fim as considerações finais que trazem uma reflexão sobre resultados da temática 

proposta. 
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1.1 Breve histórico da AEITYM 

Em abril de 2003, as comunidades de Monte Cristo, Trovão, Cunuri, São Pedro, 

Uriri, Monte Alegre e Santa Terezinha, tomaram a iniciativa de discutir uma ação de 

educação que visasse superar à falta de professores, de uma metodologia adequada para 

as comunidades e a saída de famílias das comunidades por conta da escola.  

Professores dessas comunidades participaram no período 1998/2002 do 

Magistério Indígena I, realizado em São Gabriel da Cachoeira - AM. Na ocasião, 

discutiram com outros parentes a possibilidade de pensar a educação escolar indígena a 

partir da territorialidade lingüística, respeitando a especificidade cultural de cada povo.  

Assim, em 2004, foi criada a AEITYM – Associação da Escola Indígena Tukano 

Ye´pá Mahsã -, filiada a FOIRN – Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. 

A escola iniciou suas atividades em 2005 e está vinculada a rede municipal de ensino 

funcionando com o ensino fundamental completo. 

A associação da escola envolve as Comunidades de Ipanoré, Monte Cristo, Santa 

Terezinha, São Pedro, Uriri, Trovão, Cunuri, Açaí e Monte Alegre pertencentes aos 

povos Tukano, Desana, Piratapuia, Tariano, Baré, Hupdha e Baniwa. São 710 

habitantes, 180 famílias, onde 60% das pessoas são crianças e jovens em idade escolar 

com 258 alunos matriculados e 15 mestres-sabedores. 

Para atingir os objetivos da educação indígena diferenciada, a AEITYM optou 

pela metodologia do ensino via pesquisa com currículo pós-feito, calendário 

diferenciado de acordo com a legislação que trata da educação escolar indígena. Isto 

porque, a metodologia do ensino pela pesquisa está de acordo com a realidade dos 

povos indígenas da região e com a filosofia educacional indígena, visando à valorização 

da identidade cultural, dos conhecimentos tradicionais, além disso, associa o 

conhecimento indígena e não-indígena, intercultural, cujo aprendizado junta questões 
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práticas a questões teóricas, por meio dos projetos e pesquisas que são desenvolvidos 

pelos alunos e professores. Essa metodologia permite o envolvimento da 

comunidade/escola e não somente professores e alunos.  

O ensino fundamental é composto por 04 ciclos com duração de 09 anos, onde a 

alfabetização (primeiro ciclo) é feita na língua materna. O ensino é feito somente na 

língua materna nos primeiro e segundo ciclos e a língua portuguesa a partir do terceiro 

ciclo. Os professores falam e escrevem na língua materna e são da etnia da comunidade 

em que dão aulas.   

A associação tem como objetivos: 

a) promover o resgate cultural e o desenvolvimento das línguas étnicas e de 

atividades sócio-econômicas que resultem em benefícios coletivos a Escola Indígena e 

as comunidades;  

b) Defender os direitos da escola indígena e outros interesses do povo Tukano, 

Desana, Piratapuia, Tariano, Baré, Hupdha e Baniwa, junto a órgãos públicos e 

privados;  

c) Promover a desenvolver intercâmbio, projetos e convênios com instituições 

nacionais e internacionais. 

A educação em desenvolvimento pode ser comparada como uma MALOCA 

TRADICIONAL. Ela representa para os povos do Rio Negro o ponto de reflexão dos 

valores tradicionais. Na maloca reunia-se muita gente e outros parentes. Assim 

consideramos que hoje estamos construindo a grande MALOCA DA EDUCAÇÃO. E 

com essa perspectiva a AEITYM está reassumindo a política de educação 

verdadeiramente indígena, integrando nesse projeto as comunidades, as lideranças, os 

sabedores tradicionais, os mestres-sabedores, pais e alunos. 
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1.1.2 Principais resultados alcançados pela AEITYM 

Muitas famílias e alunos da sede do município de São Gabriel da Cachoeira, por 

conta das escolas indígenas estão voltando para as comunidades, principalmente a 

comunidade de Trovão que voltou a ter uma população como às outras. 

A metodologia desenvolvida pela escola está fortalecendo e valorizando a 

tradição cultural dos povos da região. Hoje os alunos estão usando cotidianamente a 

língua, e se identificam com seus nomes de benzimentos dados pelos velhos KUMU, e 

cada vez mais estão assumindo uma identidade de povo. 

Os mestres-sabedores com dedicação e com compromisso aplicam a 

metodologia de acordo com a realidade. O resultado é a produção de literatura sobre o 

saber tradicional como: terra, artesanato, astronomia, roça e a cosmologia de cada povo. 

O ensino pela pesquisa resultou ainda na valorização de danças, histórias orais, lendas, 

músicas, e a confeccionar e tocar instrumentos musicais tradicionais. 

 

1.2 Justificativa 

Sete etnias vivem nas comunidades que compõem a AEITYM (Tukano, Desana, 

Piratapuia, Tariano, Baniwa, Baré e Hupdha) sendo a maioria da etnia Tukano e falantes 

da língua Tukano. Vivem basicamente da pesca e agricultura. As roças hoje não são 

suficientes para sustentar a população – comunidade e precisam recorrer à compra de 

mercadorias e produtos em São Gabriel da Cachoeira e outras comunidades. 

Hoje os indígenas não vivem mais como os antepassados e as comunidades se 

tornaram sedentárias, fato que está favorecendo o desgaste do solo, diminuindo a 

produtividade seja pelo seu uso continuo ou mesmo aplicação de técnicas inadequadas 

ou mesmo pelo plantio de culturas não apropriadas ás condições territoriais especificas. 
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Os indígenas têm a necessidade de criar formas alternativas de produção e de 

aprimorar as técnicas produtivas tradicionais para permitir a manutenção alimentar 

básica das comunidades, através da produção de alimentos (mandioca, milho, cara, 

banana etc.) fazendo diminuir a dependência na compra destes produtos na cidade. 

Buscar alternativas que associe escola e comunidade, uma vez que a educação escolar 

indígena não pode e não deve ser desenvolvida nos moldes da educação convencional 

dos “brancos” fundamentados apenas na teoria. 

Novas formas de pensar e organizar o território surgiram a partir das 

necessidades impostas pelo contato com a sociedade nacional. Por isto é necessário que 

possamos estudar as novas territorialidades emergentes na área de influência da escola 

analisando os fatores para suas ocorrências através da representação cartográfica 

construindo também juntamente com eles um instrumento de conhecimento e controle 

de seus territórios através dos mapas. E parafraseando a máxima de Yves Lacoste, onde 

é necessário conhecer o território, para nele se organizar e para nele combater. Entenda-

se aqui que combater refere-se á miséria a qual os indígenas passam mesmo em terras 

demarcadas. 

Concomitantemente a maioria dos mapas produzidos pelas instituições 

governamentais e não governamentais sempre priorizam os seus interesses e 

desconsideram as demandas das comunidades locais para a elaboração dos mesmos. Os 

povos indígenas da AEITYM solicitaram um apoio para realizar um estudo juntamente 

com eles sobre as formas de uso de seus territórios e para a elaboração de mapas que 

correspondessem a aspectos que são importantes para os mesmos como as 

territorialidades, o potencial extrativista, localização de suas comunidades, línguas 

faladas, território de caça, pesca, coleta etc., que normalmente não são representados 

nos mapas oficiais. 
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1.3 Objetivo Geral 

Compreender as novas territorialidades indígenas decorrentes do contato 

interétnico a partir do olhar dos povos indígenas da Associação da Escola Indígena 

Tukano Ye’pa Mahsã, caracterizando a Geografia Indígena. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

a) Analisar os conceitos de terra, território e sustentabilidade para os indígenas 

da área de influência da AEITYM.  

b) Identificar e analisar as formas de uso do território para a manutenção da 

sustentabilidade e gestão da Terra Indígena. 

c) Identificar e representar cartograficamente os aspectos físico-geográficos e 

demográficos da região que compreende a AEITYM. 
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2 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Toda reflexão teórico-metodológica é um constante devir. A concepção teórico-

metodológica deste trabalho foi construída e reconstruída passo a passo, de acordo com 

o seu desenvolvimento. 

A análise foi realizada a partir do método de Bardin, ou seja, por meio da análise 

de conteúdo. Logo é um método muito empírico, dependente do tipo de “fala” a que se 

dedica e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo. 

O presente trabalho também utilizou como metodologia o mapeamento 

participativo dos recursos naturais e unidades de paisagens bem como uso do GPS 

(Global System Position). A metodologia proposta permitiu que por meio da 

participação efetiva, que os envolvidos demonstrassem seus conhecimentos sobre a 

terra, o território, a sustentabilidade e a cultura, fortalecendo a sua identidade, 

possibilitando-lhes reafirmarem-se como protagonistas de suas histórias. 

A pesquisa de campo consistiu na realização de oficinas nas comunidades da 

AEITYM com discussão e apresentação dos trabalhos em grupo com a participação dos 

comunitários mais velhos, lideranças e alunos indígenas e observação e mapeamento 

participativo e entrevistas. 

As concepções de sustentabilidade, terra e território para os indígenas foram 

estudadas e analisadas a partir das entrevistas dirigidas com os lideres indígenas, 

professores e alunos das comunidades da AEITYM. As primeiras entrevistas foram 

realizadas em dezembro de 2010 e finalizadas no segundo trabalho de campo realizado 

em março de 2011. Todos os trabalhos de campo foram realizados na comunidade 

Ipanoré, uma vez que no mês de dezembro de 2010 e março de 2011 esta comunidade 

sediou reuniões e assembléias gerais que contaram com a presença de vários 
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representantes de todas as comunidades da AEITYM, incluindo alunos, professores e 

lideranças. 

Foram realizadas entrevistas com os indígenas de todas as comunidades que 

compõem a AEITYM, distribuídas da seguinte maneira, conforme a base amostral: 

 5 lideranças das comunidades; 

 9 professores; 

 10 alunos do ensino fundamental e do médio; 

Totalizando 24 indígenas foram entrevistados durante as oficinas participativas 

realizadas na comunidade de Ipanoré, em São Gabriel da Cachoeira – AM. Abaixo, 

roteiro de perguntas realizadas durante as entrevistas: 

1- O que é o território? 

2- O que significa o território para os indígenas? 

3- Existe diferença entre terra e território? 

4- A forma de usar o território hoje, ainda é a mesma dos antepassados? Se não, 

o que mudou? 

5- O que é a sustentabilidade? 

6- Como os indígenas entendem a sustentabilidade? 

Ainda por ocasião dos trabalhos de campo, foi possível, por meio de 

observações relacionadas à dimensão espaço-social e das entrevistas realizadas, 

analisarmos o que denominamos de Geografia Indígena. 

Foi feito o mapeamento participativo do território com localização e uso dos 

recursos naturais pelas comunidades com uso da técnica da sobreposição de imagens de 

satélites (Over Lay) e a elaboração de cartogramas participativos dos recursos naturais e 

culturais por meio de oficinas participativas com técnica da escuta sensível e over ley e 
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posteriormente sistematização dos dados e informações obtidas por meio de elaboração 

de mapas, utilizando o software Arc`GIS 9.3, com a área de atuação da AEITYM. 

A instrumentalização e tratamento digital dos mapas foram realizados pelo autor 

com o apoio do laboratório de Cartografia e Geoprocessamento do Departamento de 

Geografia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). 

Pesquisas bibliográficas foram feitas nas bibliotecas da Universidade Federal do 

Amazonas e na biblioteca interna do Grupo de Pesquisa Planejamento e Gestão do 

Território na Amazônia. 

A base conceitual da pesquisa está centrada nos conceitos de mapeamento 

participativo, território, territorialidades, sustentabilidade e gestão territorial, sob a ótica 

de vários autores e suas obras tais como: Rogério Haesbaert - O Mito da 

desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade, Ivani Faria - 

Território e Territorialidades Indígenas do Alto Rio Negro, Cloude Correia - 

Mapeamentos participativos e gestão territorial em terras indígenas no estado do Acre, 

Claude Raffestin - Por uma geografia de poder, Gilberto Azanha - 

Etnodesenvolvimento, mercado e mecanismos de fomento: possibilidades de 

desenvolvimento sustentado para as sociedades indígenas no Brasil, Rodolfo 

Stavenhagen - Etnodesenvolvimento: uma dimensão ignorada no pensamento 

desenvolvimentista etc. 

O enfoque teórico da pesquisa é geográfico, porém, em função do objeto de 

estudo, este trabalho fundamentou-se também nas análises antropológicas e etnográficas 

de cientistas conceituados como: Carlos Fausto - Os Índios antes do Brasil, Clifford 

Geertz - A Interpretação das Culturas, Carmem Junqueira - Antropologia Indígena: 

uma introdução, Marshall Sahlins - O Pessimismo sentimental e a experiência 
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etnográfica: por que a cultura não é um “objeto” em via de extinção, Roque Laraia - 

Cultura: um conceito antropológico, entre outros mais. 
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3 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O presente capítulo destina-se a revisar a literatura no que se refere aos conceitos 

sobre cultura, território, gestão territorial, mapeamento participante entre outros mais, a 

partir da visão de autores clássicos como Geertz, Raffestin e Haesbaert, que possuem 

grandes obras referentes a esta temática. 

 

3.1 Cultura, território e territorialidades 

A cultura deve ser considerada “não um complexo de comportamentos 

concretos, mas um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras, 

instituições (que os técnicos de computadores chamam de programas) para governar o 

comportamento” (GEERTZ, 1978). Desse modo Geertz compreende que todos os 

homens são geneticamente aptos a receber um programa e este programa é o que 

chamamos de cultura. 

Geertz afirma também que “um dos mais significativos fatos sobre nós pode ser 

finalmente a constatação que todos nascemos com um equipamento para viver mil 

vidas, mas terminamos no fim tendo vivido apenas uma só!”. Em outras palavras, a 

criança está apta ao nascer a ser socializada em qualquer cultura existente. Esta 

amplitude de possibilidades, entretanto, será limitada pelo contexto real e especifico 

onde de fato ela crescer. 

Marshall Salhins (2003) evidencia que a cultura é um processo dinâmico que 

cria e recria significados de acordo com as necessidades dos grupos sociais, 

principalmente povos indígenas que se recusaram tanto a desaparecer quanto a se tornar 

como nós. [...] Clãs estão desaparecendo – e estarão sempre desaparecendo, mas aqueles 

povos que sobreviveram fisicamente ao assédio colonialista não estão fugindo à 

responsabilidade de elaborar culturalmente tudo o que lhes foi infligido. Eles vêm 
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tentando incorporar o sistema mundial a uma ordem ainda mais abrangente: seu próprio 

sistema mundo, pois: 

As culturas supostamente em desaparecimento estão, ao contrario, 

muito presentes, ativas, vibrantes, inventivas, proliferando em todas as 

direções, reinventando seu passado, sobretudo seu próprio exotismo e 

regiões internas da Terra que se pensava fadadas à homogeneidade 

monótona de um mercado global e de um capitalismo 

desterritorializado (LATOUR, 1996 Apud SALHINS, 2003).  

 

Qualquer projeto no espaço expresso por representação revela a imagem de um 

território, de um local de relações e por causa destas, a noção do território se inscreve 

em um campo de poder. A construção de uma realidade é um instrumento de poder que 

atua no território produzido (RAFFESTIN, 1993). 

Haesbaert (2004) trabalha com a idéia de território híbrido, seja entre o mundo 

material e ideal, seja entre natureza e sociedade, em suas múltiplas esferas (econômica 

política e cultural). 

A partir da associação dos conceitos de território e cultura surge um novo termo 

a ser discutido, a territorialidade, que está diretamente relacionada com as raízes que o 

individuo cria com o lugar vivido ao longo de sua vida e/ou permanência nesse lugar, o 

que o faz valorizar a sua cultura. 

A territorialidade é definida por Sack (1986), citado por Haesbaert (2004) como 

“a tentativa, por um individuo ou grupo, de atingir/afetar, influenciar ou controlar 

pessoas, ou fenômenos e relacionamentos, pela delimitação e afirmação do controle 

sobre uma área geográfica. 

A territorialidade segundo (HAESBAERT, 1997 apud FARIA, 2007) está ligada 

a idéia de domínio ou gestão de uma determinada área que recebe uma função, que 

depende da forma de apropriação tanto do poder público estatal, de grupos sociais ou de 

grandes empresas que lançam seus tentáculos por grandes áreas territoriais, assumindo 



23 

 

um duplo sentido: o controle efetivo, legitimado pelo poder e à dimensão afetiva, que 

associa a identidade de grupos ao espaço (uma relação até certo ponto cosmológica). 

Raffestin (1993), numa visão bem mais ampla, considera territorialidade “o 

conjunto de relações bem estabelecidas pelo homem enquanto pertencente a uma 

sociedade, com a exterioridade e a alteridade através do auxilio de mediadores ou 

instrumentos. 

Haesbaert (2004) afirma que as formas mais familiares de territorialidade humana são 

os territórios juridicamente reconhecidos, a começar pela propriedade privada da terra, mas a 

territorialidade se manifesta também em diversos outros contextos sociais. 

Entendemos que estas novas territorialidades podem ser utilizadas sem que haja 

danos irreversíveis a cultura e a tradição desde que aprendam a controlar as forças de 

transformação do sistema mundial. O uso dos conhecimentos e tecnologias ocidentais 

não faz dos indígenas menos indígenas. Ao contrario, eles são capazes de absorvê-los e 

dar-lhes novos significados de acordo com suas cosmologias. 

 

3.2 Concepções do conceito de Terra 

Segundo Faria (2003), apesar de o termo terra indígena existir no Art. 231 da 

Constituição Federal e na Lei 6.001/73, todos os documentos oficiais, quer sejam da 

FUNAI, Ministério da Justiça, gabinete da Presidência da Republica (Decretos, 

Pareceres, Exposições de Motivos etc.) fazem menção a área indígena e não a terra. Na 

visão do Estado, o termo terra é apenas uma categoria jurídica, uma porção superficial 

do território, cabendo as comunidades indígenas apenas o direito à sua posse e não à sua 

propriedade, sem a possibilidade de administrá-la como decidirem. Pag 29. 

Nesse sentido, o conceito de terra indígena estabelecido pelo Estado, através do 

Parágrafo Primeiro do Art. 231 da Constituição brasileira, no qual são: 
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- 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 seus usos, costumes e 

tradições. 

 

Logo o termo terra indígena vem substituir o de território, na tentativa de 

confundir como se ambos fossem sinônimos. Tal definição foi uma estratégia para que 

os índios passassem a acreditar que mesmo com denominação diferentes, o que estaria 

sendo demarcado seria o território. 

Faria (2003) afirma que para o Estado, território é um suporte material onde se 

encontra a nação, forjada a partir dos ideais burgueses da revolução francesa. Para o 

mesmo, Terra é considerada como uma mercadoria, contendo valor de troca. 

 

3.3 Gestão territorial e etnodesenvolvimento 

As novas formas e alternativas de gestão das terras indígenas e novas 

metodologias de pesquisa e ensino a partir dos conhecimentos tradicionais e de 

interculturalidade é de fundamental importância atualmente para que possam alcançar a 

autonomia confrontando os modelos de desenvolvimento vigentes que desconsideram as 

particularidades e singularidades dos povos indígenas. (FARIA, 2010). 

Pensar a Terra e a sustentabilidade dos povos indígenas hoje depende muito das 

formas e usos dos seus territórios que devem ser entendidos a luz da gestão territorial 

diante do contato interétnico, principalmente com a sociedade nacional que vem 

promovendo a necessidade da assimilação de novos instrumentos, conhecimentos e 

tecnologias importantes hoje para as gerações futuras. 

Segundo Gilberto Azanha (2002), o etnodesenvolvimento, quando referido as 

sociedades indígenas brasileiras, envolveria os seguintes indicadores: a) aumento 

populacional, com segurança alimentar plenamente atingida; b) aumento do nível de 

escolaridade, na “língua” ou no português, dos jovens aldeados; c) procura pelos bens 
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dos “brancos” plenamente satisfeitos por recursos próprios gerados internamente de 

forma não predatória, com relativa independência das determinações externas do 

mercado na captação de recursos financeiros; e d) pleno domínio das relações com o 

Estado e agências do governo, a ponto de a sociedade indígena definir essas relações, 

impondo o modo como deverão ser estabelecidas. 

Combinando a dimensão política do controle territorial das Terras Indígenas 

com a dimensão ambiental voltada para sua sustentabilidade, a gestão territorial pode 

ser entendida segundo Little (2006) como “o controle político e o manejo ambiental do 

espaço geográfico que é o território de um grupo social ou entidade política”. 

Recentemente foi criada a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 

em Terras Indígenas – PNGATI que de acordo com Marcela Menezes da Fundação 

Nacional do Índio FUNAI-DF, surge em decorrência de um processo histórico e político 

no qual se reconhece que o território dos povos indígenas é fundamental não somente à 

manutenção física, cultural e econômica deste, mas também para a conservação dos 

biomas e ecossistemas florestais brasileiros, e da biodiversidade associada ao 

conhecimento tradicional. Como isso, é reconhecido que esta contribuição dos povos 

indígenas na conservação da biodiversidade, por meio do manejo tradicional e 

comunitário dos recursos naturais, assim como os esforços de fiscalização pelo Estado, 

não têm sido eficientes na medida necessária para fazer frente às fortes pressões sobre 

as Terras Indígenas. 

Ressalta-se que a PNGATI tem como principal objetivo garantir e promover a 

proteção, recuperação, a conservação 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 
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futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia e formas próprias de 

gestão territorial e ambiental. 

 

3.4 Mapeamento Participante 

Na nossa sociedade, segundo Correia (2010) os mapas fazem parte da vida 

cotidiana e acabam sendo banalizados pelo senso comum. Em geral, são utilizados para 

orientação e localização, principalmente em ações educacionais e em estratégias 

militares. A produção e edição de um mapa dificilmente costumam ser objeto de 

reflexão, nos passa despercebida. 

Ao contrário do que ocorre no senso comum, os mapas estão cultural e 

historicamente vinculados a várias sociedades e a contextos de produção e uso bastante 

complexos e distintos. Dentre os diversos mapas que são constantemente produzidos e 

utilizados, há os de alguma forma aos povos indígenas. Mapas de localização desses 

povos, da delimitação e demarcação de suas terras e até mesmo sobre os usos de seus 

recursos naturais. 

Neste contexto, surgem os cartogramas participantes que segundo Faria (2011) 

“são elaborados de forma coletiva com a localização real, concreta criando uma legenda 

com nomenclatura própria dos elementos do território que julgam importantes para sua 

existência que ao serem testados com auxílio do GPS ou mesmo com observação direta, 

há comprovação da existência e sua localização como descrito”. Diferentemente dos 

mapas mentais ou cognitivos que são representações individuais do elemento do 

território ou de uma dada paisagem que pode ser diferente de acordo com o sujeito que 

o representa porque depende da percepção auxiliada por dados cognitivos, subjetivos, 

perceptivos apenas pelo indivíduo, logo não devendo ser confundidos. 
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Pelo fato de os cartogramas participantes estarem ligados a um desdobramento 

das metodologias participantes, faz necessário defini-las. Desta forma, Faria (2009) 

distingue as metodologias participativas, das participantes. 

A metodologia e o planejamento participativo é definida e planejada pelos 

governos e organizações não governamentais para legitimar seus projetos e planos pré-

elaborados usando o discurso da participação, onde a sociedade figura como objeto de 

convencimento e “manipulação”, sendo necessária apenas em uma determinada fase do 

processo. Neste sentido, o Estado capturou o termo participativo como princípio das 

ações governamentais. 

As metodologias participantes, ao contrário, nascem da organização das bases 

populares, que apresentam suas propostas e projetos ao Governo e organizações, 

atuando como sujeitos do processo desde a discussão a execução, proporcionando-lhes 

o empoderamento sobre o destino de suas vidas e de seu futuro como ocorreu com a 

criação da RDS Saracá Piranga em Silves, onde o mapeamento participante foi 

realizado por meio de oficinas onde verificou-se as formas de uso do território e 

localização dos principais recursos como extrativismo vegetal madeireiro e não 

madeireiro, áreas de pesca e de caça; extração de areia; pecuária; ocorrência de terra 

preta, quelônios, recursos e lugares  a serem protegidas na área das 20 comunidades 

pesquisadas envolvidas pela Unidade de Conservação e por fim, destacando as 

potencialidades econômicas apontadas. 

 

3.5 Sustentabilidade 

O discurso do desenvolvimento sustentável foi sendo legitimado, oficializado e 

difundido amplamente com base na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD), celebrada no Rio de Janeiro, em 1992, 

entretanto a consciência ambiental surgiu por volta dos anos 60 e ganhou forças na 
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Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 

Estocolmo, em 1972 (LEFF, 2001 p.16). 

A CMMAD publicou em 1988 em um documento conhecido como Informe 

Bruntland que “o desenvolvimento sustentável é um processo que permite satisfazer as 

necessidades da população atual sem comprometer a capacidade de atender as gerações 

futuras”. 

Segundo Enrique Leff (2001 p. 15): 

 
O principio de sustentabilidade surge no contexto da globalização 

como a marca de um limite e o sinal que reorienta o processo 

civilizatório da humanidade. A crise ambiental veio questionar a 

racionalidade e os paradigmas teóricos que impulsionaram e 

legitimaram o crescimento econômico, negando a natureza. A 

sustentabilidade ecológica aparece assim como um critério normativo 

para a reconstrução da ordem econômica, como condição para a 

sobrevivência humana e suporte para chegar a um desenvolvimento 

duradouro, questionando as próprias bases da produção. 

 

Leff acredita que o discurso da sustentabilidade leva, portanto a lutar por um 

crescimento sustentado, sem justificação rigorosa da capacidade do sistema econômico 

de internalizar as condições ecológicas e sociais (de sustentabilidade, equidade, justiça e 

democracia) deste processo. 

Nesse processo, a noção de sustentabilidade foi sendo divulgada e vulgarizada 

até fazer parte do discurso oficial e da linguagem comum. Porém, além do mimetismo 

discursivo que o uso retórico do conceito gerou, não definiu um sentido teórico capaz de 

unificar as vias de transição para a sustentabilidade. Neste sentido, surgem as dimensões 

e contradições do discurso sobre o desenvolvimento sustentável (Redclift, 1987/1992); 

seus sentidos diferenciados e os interesses opostos na apropriação da natureza (Martínez 

Alier, 1995; Leff, 1995). Logo o discurso da sustentabilidade busca reconciliar os 

contrários da dialética do desenvolvimento: o meio ambiente e o crescimento 

econômico. 
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Entretanto Eriksson (2002 p. 94), nos alerta que “os povos carentes estão se 

tornando cada vez mais conscientes do fato de que existem diferenças importantes nas 

condições de vida ao redor do globo. Tais diferenças podem ser mantidas somente pela 

força e a ameaça da violência. A sustentabilidade para uma sociedade global deve 

envolver mudanças...”. 

Os assentamentos humanos eram no passado pequenos e sustentavelmente 

alicerçados nos ecossistemas e ciclos matérias biogeoquímicos do planeta. A sociedade 

industrial de nossos dias está organizada de tal forma que sua produção material está 

longe de ser sustentável na escala atual, e menos ainda em uma escala global expandida. 

Com isso Eriksson (2002 p. 96) afirma que para funcionar de maneira sustentável, a 

sociedade global terá que: 

- abandonar a utilização de fluxos matérias lineares e depender quase 

completamente de fluxos de recursos renováveis para o grosso de seus fluxos 

matérias. 

 

- encaminhar-se para uma situação de recurso mais equitativa, tanto por razões 

éticas como por razões de estabilidade social. 

O conceito de sustentabilidade embora de difícil definição, refere-se ao 

“desenvolvimento capaz de atender às necessidades da geração atual sem comprometer 

os recursos para a satisfação das gerações futuras” (World Commission on Environment 

and Development, 1987). 

Neste trabalho, o conceito de sustentabilidade empregado é baseado na visão dos 

povos indígenas do Rio Negro: “uso de maneira racional e inteligente dos 

recursos/patrimônio para garantir a melhoria das condições de vida social no sentido 

econômico, social, cultural e ambiental das comunidades e povos hoje e para as 

gerações futuras” (Oficina Umukamé-sara: Planejamento participativo e ecoturismo 

indígena, 2005). 
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4- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Terra, território e sustentabilidade na ótica indígena  

 

Neste capítulo abordaremos as concepções de terra e território no olhar dos 

indígenas da AEITYM, contrapondo com a compreensão desses conceitos pelo Estado. 

Analisando também as transformações das formas de uso do território para esses povos. 

E por fim a visão de sustentabilidade, um conceito que por muito tempo não existia para 

os indígenas. Vale lembrar, que foram realizadas 24 entrevistas, entretanto neste 

capítulo foram utilizados apenas alguns trechos das entrevistas distribuídos entre 

lideranças, professores e alunos das comunidades da AEITYM. 

 

4.1.2 Rio Uaupés e a sua Terra território 

A terra indígena de acordo com Faria (2003), na visão do Estado, é um espaço 

homogêneo, meio de produção onde estão distribuídos recursos naturais. Já na 

concepção indígena, terra é um mosaico de recursos materiais, morais e espirituais; seu 

território, além de conter dimensões sociopolíticas, também contém uma ampla 

dimensão cosmológica, o que não ocorre na concepção de território do Estado.  

No entanto, território para o Estado é tão somente uma superfície delimitada por 

fronteiras que separa um Estado Nacional e outro. Um suporte material onde exerce seu 

poder e soberania. 

Acho que o governo, ao demarcar estas ilhas, continua tendo uma visão 

simplista de que um índio e um pedaço de terra sobrevivem. (...) só é capaz de admitir 

hoje a coexistência da própria terra enquanto elemento único para a questão da vida 

indígena hoje. (JOÃO apud FARIA 2003). 
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Terra também não serve de lucro para a gente. Terra é onde moramos, nascemos 

e vivemos. Não é igual á dos brancos, que quando estão cansados de viver nela, 

procuram outra, vendem e vão embora para outro canto. Para o índio não existe isto. 

Terra é muito mais que um pedaço de chão. (JOSE apud FARIA 2003). 

O exposto acima nos diz que a diferença de concepções é pivô dos conflitos 

entre nações indígenas, Estado e parte da população dos territórios indígenas, isso na 

década de 1990. De acordo com as entrevistas expostas abaixo vermos que quase 20 

anos depois essas concepções possuem algumas diferenças, os indígenas conseguem 

absorver idéias e costumes de outros povos ou nações dando lhes novos significados, 

em quanto o Estado continua estático com suas concepções. 

Evaldo Pedrosa (fundador da AEITYM), Tukano, comunidade Cunuri afirma 

que: “O território era entendido como as sete etnias que formavam o território, e estas 

sete etnias formariam uma casa só. Seria unir e trabalhar juntos”, onde “a terra é o 

território”. Logo para os indígenas terra e território são indissociáveis. 

Cleidiane (Professora da AEITYM), Tariano, comunidade de Ipanoré, nos diz 

que: “O território é onde residimos, moramos, se alimentamos e pescamos, onde entra 

nossos costumes e as tradições. A terra é o mundo, o território tem limites e fronteiras, 

ou seja, demarcação”. O nosso território mudou muito em relação às festas culturais e 

religiosas com a chegada dos missionários acabou isso. Com a AEITYM estamos 

tentando resgatar algumas tradições. A nossa organização mudou, tínhamos o pajé, 

depois o capitão e agora as lideranças que organizam a comunidade. Entrevista 

concedida em 12/2010. 

Vimos que as concepções de território da sociedade envolvente já estão 

inseridas, de certa forma, no meio indígena, tendo a plena noção dos impactos que isto 

trouxe para a sua organização tradicional. 
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Moisés Castilho, Tariano, comunidade de Ipanoré, afirma que “O território está 

no sentido da língua (até onde os povos falam a mesma língua). A terra é um pedaço 

onde as populações se encontram na agricultura, na qual todos vivem (as roças 

principais são comunais, porém cada família deve ter sua roça individual para que na 

colheita todos possam trocar produtos na comunidade). O território entra na cultura, nas 

crenças etc. Pedaço de terra dentro da nação brasileira. A Terra Indígena esta no mesmo 

sentido. O uso do nosso território mudou muito, os antigos usavam de acordo com o 

nível de conhecimento que eles tinham, trocavam-se objetos. Atualmente querem 

desenvolver e fazer projetos para vencer a pobreza”. Entrevista concedida em 12/2010. 

Nota-se que, os indígenas para definir o território utilizam-se de vários aspectos 

um deles é o alcance da língua falada, é onde trabalham (agricultura), enfim onde sua 

cultura atua. No que diz respeito a sua configuração territorial, se antes eles viviam 

apenas de seus conhecimentos e do que a natureza lhe dava, hoje eles também 

dependem da implantação de projetos, tanto criados pelos indígenas quanto criados por 

outras organizações, que visem suas necessidades. 

Para os alunos da AEITYM: “O território é um lugar que já foi aprovado a um 

município com um povo e várias instituições que foram legalizadas e reconhecidas pelo 

presidente da república. Cada comunidade tem seu pedaço de terra (os indígenas 

entendem a terra como o local de moradia e trabalho, isto é, onde se vivi e onde se 

planta já o território é entendido como seus domínios sobre a terra). A nossa 

organização não é mais a mesma, porque antigamente ninguém brigava por suas terras. 

Atualmente a população aumentou bastante. Apareceram muitas doenças”. Esta 

entrevista foi realizada em conjunto com cinco alunos, onde o exposto acima é resultado 

da discussão que as perguntas geraram entre eles. Entrevista realizada em 03/2011. 

Osmar Almeida da Silva 4° ciclo (9° ano) Uriri – Piratapuia; Guidane Dias 4° ciclo (9° 



33 

 

ano) Cunuri – Tukano; Catiane Margarida Fontes 7° ano Ipanoré – Tariano; Paulo 

Rogério Fontes 2° ano (Ens. Médio) Ipanoré – Tukano; Paulo Dagoberto Farias 

Miranda (Ens. Médio) SGC – Tariano. 

Na concepção dos alunos, já esta nítido que um território para existir, este deve 

ser legalizado. Entendem também, que antes não existiam conflitos por terras, que a 

população indígena vem aumentando e a principal mudança existente, foi a chegada de 

doenças (trazidas junto com as missões de exploração da região amazônica) que não 

existiam em suas terras. 

Enfim, para indígenas que vivem no rio Uaupés, terra e território são frutos do 

processo histórico desses povos, no qual território significa terra contínua com 

autonomia, onde vivem com seus costumes, suas histórias e filosofias diferentes, 

portanto detentores do poder de decidir e de planejar o seu futuro. 

 

4.1.3 O navegar da Sustentabilidade no rio Uaupés 

 O termo sustentabilidade era desconhecido pelas populações indígenas, já que os 

mesmos culturalmente não tinham a preocupação com o futuro, para os povos indígenas 

só existia o hoje. Entretanto, devido ao sedentarismo desses povos na região do Alto rio 

Negro o que inclui o rio Uaupés, entende-se neste trabalho como sedentarismo a fixação 

permanente destes povos em uma mesma área uma vez que antigamente estes 

perambulavam por toda a Amazônia sem ter um local fixo, que ocasionou o desgaste de 

seus recursos naturais tornando-os escassos. 

Abaixo alguns trechos das entrevistas citando a compreensão do termo 

sustentabilidade pelos povos indígenas pertencentes a AEITYM: 
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“A sustentabilidade dentro da escola, seria cada escola ter sua roça, criação de 

peixes e galinhas, fruteiras (árvores frutíferas) que manteriam os alunos e professores 

nas comunidades”. Evaldo Pedrosa, fundador da AEITYM, 2010. 

“Tentamos fazer sustentabilidade fazendo práticas agrícolas nas escolas com as 

roças. Para as frutas e outros precisamos de técnicas como a permacultura (agricultura 

permanente) para nos ajudar porque as plantas não crescem mais, falta assistência”. 

Cleidiane, professora da AEITYM, 2010. 

“A sustentabilidade começa a desenvolver por si só, na autonomia e no trabalho 

para sobreviver”. Moisés Castilho, morador da comunidade de Ipanoré, 2010. 

“A sustentabilidade é onde as pessoas trabalham pelo seu sustento, produz para a 

sua sobrevivência e da sua família, num lugar no sitio ou na cidade”. Alunos da 

AEITYM, 2011. 

“Para o branco a sustentabilidade é o seu salário, para nós indígenas é o peixe, a 

roça, a fruta esse é o nosso salário”. Julio, líder de comunidade, 2011. 

“Sustentabilidade é trabalhar para sobreviver, sustentar nossa família”. Matheus, 

professor, 2010. 

Baseado nas citações acima é possível compreender que os indígenas entendem 

a sustentabilidade como a conservação de seus recursos naturais essenciais a sua 

sobrevivência como as roças e os peixes. Eles compreendem que precisam fazer um uso 

sustentável de seus recursos para garantir condições mínimas de habitação para as 

gerações futuras, sabem que se não houver um controle ou manejo desses recursos estes 

se esgotaram, ficando a natureza sem ter o que oferecer a essas populações. 
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4.2 Geografia Indígena: Sustentabilidade e Gestão Territorial 

Neste capítulo, veremos alguns apontamentos que caracterizam o meio físico do 

Alto rio Negro, onde está localizado o rio Uaupés. Tais apontamentos foram retirados 

de várias obras publicadas, dando um caráter verídico a tais características. Em seguida, 

estão expostos vários mapas e cartogramas que nos permitiram compreender como os 

povos do rio Uaupés estão organizados no território, identificando e analisando as 

formas de uso do seu território. 

  

4.2.1 Apontamentos sobre a Geografia do Alto rio Negro 

Segundo Faria (2003), o Alto Rio Negro, no noroeste amazônico brasileiro, é 

uma região de terra pouco elevada, que abriga ecossistemas contendo grandes variações 

quanto á biomassa vegetal, animal e a seu aproveitamento agrícola.  

Trata-se de uma pequena zona coberta por uma densa floresta equatorial úmida 

sobre solos ácidos (latossolos – cor avermelhada ou amarela) se alterna com áreas de 

igapós (parte da floresta sujeita a inundações periódicas) e/ou de caatingas amazônica, 

conhecida como campina (vegetação de floresta baixa que cresce sobre solos arenosos). 

A heterogeneidade na distribuição dessa vegetação repercute sobre a localização das 

nações indígenas e sua densidade populacional, assim como na espacialização das áreas 

economicamente aproveitáveis para a agricultura, a pesca, a caça, a coleta e, sobretudo, 

no sistema produtivo. As áreas de campina e igapó são impróprias para a agricultura, 

embora os igapós tenham alta produtividade pesqueira nos períodos de enchentes. 

Esta região é banhada bela sub-bacia do rio Negro, que nasce na Colômbia e 

deságua na margem esquerda do rio Amazonas, próximo a Manaus, no Brasil. Seu curso 

comunica-se como o do rio Orenoco pelo canal Cassiquiare e possui uma extensão 
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estimada em 1700 km. O principal afluente é o rio Branco, e os rios Içana e Uaupés, 

mais formadores do que afluentes, o encontram pela margem direita. 

O rio Uaupés – cujos afluentes são o Tiquié e o Papuri, na margem direita e 

Cuidairi e Querari, na margem esquerda – e o rio Içana, com seus afluentes Aiary e 

Cuyari, drenam a depressão marginal norte-amazônica, que possui afloramentos 

cristalinos datados da era pré-cambriana. 

Os cursos dos rios dessa região são bloqueados por inúmeras cachoeiras que 

dificultam a navegação. Entretanto, são de fundamental importância, devido á ausência 

de estradas nesta região. 

Os rios Negro e Uaupés são denominados regionalmente de rios de “água preta” 

e são associados geralmente a solos pouco férteis, particularmente solos de areia branca 

e podsol. São rios pobres de vida aquática devido à sua elevada acidez, provocada pela 

decomposição do limo e matéria orgânica provenientes da vegetação das margens, que 

consome oxigênio e libera acido carbônico durante o processo de fotossíntese e pela 

natureza dos solos que drenam (depressões cristalinas). 

Buchillet apud Faria (2003) afirma que: 

“A cor escura desses rios impede a penetração da luz solar necessária 

á fotossíntese, o que prejudica o crescimento das plantas que 

alimentam os peixes. Estes alimentam-se exclusivamente de insetos, 

larvas e aracnídeos que caem na superfície das águas, e da vegetação 

das margens.” 

 

Por fim, de acordo com Morram (1990) os ecossistemas de águas pretas são 

inadequados à agricultura intensiva, o que deve ser considerado para evitar a utilização 

irracional dos seus solos, o que concorreria para o esgotamento irreversível dos recursos 

naturais, em decorrência dos altos graus de pluviosidade, lixiviação e potencial erosivo, 

característico destes. Os rios de água preta também são conhecidos como “rio da fome”. 
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4.2.2 Mapas e Cartogramas: Visualizando a Gestão Territorial do Uaupés 

 No mapa abaixo (figura 02), estão localizadas todas as 11 comunidades da 

AEITYM que estão distribuídas por toda a extensão do rio Uaupés, estando na margem 

esquerda do rio às comunidades Ipanoré, Ananás, Açaí e Uriri e na margem direita as 

comunidades de Taracuá, Matapí, São Tomé, São Pedro, Cunuri, Trovão e Tapira-

Ponta. 

 

Figura 02: Comunidades da AEITYM. 

Org.: Wendell Aquino. 2011. 

 

A temática do mapa abaixo (figura 03) é a demografia das comunidades da 

AEITYM, entretanto o mapa nos mostra apenas o número de habitantes e famílias de 8 

das 11 comunidades uma vez que para este mapa procurou-se uma fonte com dados 

oficiais do município, sendo esta o Pronto-Socorro Público de São Gabriel da Cachoeira 

que tem um projeto que leva até as comunidades os Agentes Indígenas de Saúde (AIS), 

que tem como uma de suas funções fazer o levantamento do número de habitantes e 

famílias por comunidade. As comunidades Ipanoré, Uriri e Cunuri ainda não possuem 

dados oficiais. Vale ressaltar que apesar de existirem dados oficiais de habitação na 

comunidade de Açaí, foi atestado em campo que a comunidade não possui mais 
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habitantes, todos migraram ou para a cidade ou para outras comunidades. Todas as 

outras comunidades possuem residentes. 

Ressalta-se que a demografia de um determinado lugar é entendida como o 

número de habitantes por quilômetros quadrados (Hab/Km²), porém este trabalho 

entenderá a demografia de forma diferenciada, ou seja, apenas como o número de 

habitantes residentes em cada comunidade, visto que para se fazer o cálculo de 

Hab/Km² tem que se ter primeiramente um limite territorial definido, e na concepção 

indígena os limites, como vimos anteriormente não estão atrelados a espaço físico, logo 

não é possível demarcar o limite territorial da AEITYM, impossibilitando a realização 

de tal cálculo demográfico. 

 

Figura 03: Demografia da AEITYM. 

Org.: Wendell Aquino. 2011. 

 

A única noção de limite similar aos da sociedade envolvente que os indígenas de 

certa forma foram obrigados a compreender, mais como alternativa de sobrevivência, 

são os limites da maior conquista desses povos que foi a homologação da Terra 

Indígena Alto rio Negro. 
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Para a geografia, a territorialidade é um sinônimo de identidade, e identidade 

para os indígenas do Alto rio Negro é a sua etnia e tudo aquilo que está ligado a terra. 

Isto posto, a figura 04 (abaixo) nos mostra a territorialidade dos povos indígenas que 

habitam o rio Uaupés, nota-se também que a maioria das comunidades possuem várias 

etnias que convivem em harmonia. Outro aspecto identificado é o predomínio da etnia 

Tukano no rio Uaupés em quase todas as comunidades, onde a exceção é a comunidade 

de Uriri que não possui habitantes da etnia Tukano. 

           

Fi

gura 04: Territorialidades da AEITYM. 
Org.: Wendell Aquino. 2011. 

 

O mapa abaixo (figura 05) nos mostra alguns aspectos geomorfológicos dos rio 

Uaupés, destacando suas Serras. Foram localizadas com o uso de GPS todas as serras 

que estão nas margens do rio totalizando seis serras. 
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Figura 05: Serras do Rio Uaupés. 

Org,: Wendell Aquino. 2011. 

  

Das seis serras georreferenciadas, apenas duas estão nomeadas de maneira 

correta que são as serras da Panela, entre as comunidades Trovão e Tapira-Ponta, e 

Pacú, próxima a comunidade de Açaí. As outras quatro serras georreferenciadas, não se 

sabe, até o presente momento, como estas são nomeadas. Vale lembrar que este trabalho 

tem como meta criar um Atlas plurilíngüe (português - Tukano), logo este trabalho 

continuará ate obter os dados e informações suficientes para a elaboração do mesmo. 

As três figuras abaixo (06, 07 e 08) são os cartogramas elaborados pelos povos 

do rio Uaupés. Neles estão contidos o que Faria (2003) denominou de Geografia Mítica, 

isto é, a ocupação geográfica das diversas nações indígenas está relacionada à mitologia 

de origem desses povos. 

Os cartogramas têm características comuns, uma delas é o fato de ambos 

possuem o rio como centro, o que nos remete a afirmação dita por Ariovaldo apud Faria 

(2003):  
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[...] os povos pertencentes a famílias Tukano Orientais 

(Arapaço, Bara, Barasana, Desana, Cubeo, Karapanã, Makuna, 

Miriti-tapuia, Piratapuia, Siriano, Taiwano, Tatuyo, Tukano, 

Tuyuka, Yuriti, Wanano) que estão pelas beiradas dos rios 

Uaupés e afluentes. São os povos da beira do rio ou como são 

conhecidos os "os índios do rio". No contraponto da 

territorialidade dos Tukano Orientais esta a territorialidade dos 

Arawak representados pelos Maku, ocupam terras da mata 

adentro. Por isso são conhecidos como os "índios do mato". 

 

Outra característica pode ser dita como o fato dos indígenas mostrarem em seus 

cartogramas o que realmente lhes é importante em seu território, como as serras, as 

cachoeiras, as ilhas entre outros mais que servem como pontos para localização destes 

habitantes enquanto estes navegam no rio, cada um destes pontos quer sejam ilhas ou 

serras possuem uma relação mítica com esses povos, tal relação é comprovada por meio 

das histórias contadas pelos anciões das comunidades como sendo o mito de origem 

desses povos (vide anexo), cada acidente geográfico do rio Uaupés é marcado como 

lugar onde acontecimentos importantes aconteceram. Em síntese, o mito se projeta em 

nível espacial, caracterizando a geografia mítica ou indígena. 

Outros exemplos de lugares míticos são os cemitérios que abrigam os espíritos 

dos ancestrais, a cachoeira de Ipanoré, que de acordo com o mito de origem do povo 

Tukano, foi o lugar onde o primeiro ancestral Tukano desceu para a Terra e também de 

acordo com os moradores da comunidade de Ipanoré, até hoje ninguém consegue 

atravessar essa cachoeira com vida, as pedras que possuem inscrições rupestres, que 

para esses povos é mais uma herança deixada sob forma de historia pelos seus ancestrais 

e etc. 
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Figura 06: Cartograma da Comunidade de São Pedro. 

Elaboração: Comunitarios da AEITYM. 

 

 

 

 

Figura 07: Cartograma das comunidades do rio Uaupés. 

Elaboração: Comunitários da AETYM. 
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Figura 08: Cartograma das comunidades Uriri e São Tomé. 

Elaboração: Comunitários da AETYM. 

 

O mapa abaixo (figura 09) é o resultado da técnica do over ley (sobreposição de 

imagens), nela estão identificadas as comunidades da AEITYM, a rede hidrográfica 

(afluentes do rio Uaupés e igarapés), sete áreas de caça utilizadas pelos indígenas várias 

áreas para o plantio de roças e outras áreas de extrativismo, principalmente de açaí, 

buriti e patauá.  Este mapa também vem comprovar o que Faria (2003) afirmou “a única 

via de comunicação na floresta é o rio”. Não existem estradas, na floresta existem apenas trilhas 

que foram feitas pelos povos Arawak, também conhecidos com “índios do mato” porque estes 

ocupam terras de mata adentro, tendo sua ligação com a mata e não com o rio. 
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Figura 10: Formas de uso do Território da AEITYM. 

Org.: Davi Grijó e André Zumak. 2011. 

 

O grande diferencial deste mapa, é que este mostra algo que para os indígenas 

não existia, que são as reservas de recursos naturais (extrativismo, caça etc.) futuras ou 

como afirmou Aquino (2010) “O índio que por muitos era visto com o estereótipo do 

homem do presente ao qual o futuro não lhe interessava, passa a trilhar os caminhos 

para a sustentabilidade e do etnodesenvolvimento, ao notar a necessidade de se 

conservar e preservar os recursos naturais essenciais a sua sobrevivência por meio da 

gestão do seu território”, ou seja, o indígena teve que mudar sua concepção sobre o uso 

dos seus recursos naturais ao ver que estes estão ficando escassos na natureza. Começou 

a enxergar o futuro, o que antes não era possível porque o indígena apenas se 

preocupava com o hoje.  
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A organização do território da área de influencia da AEITYM já não é a mesma 

dos antepassados. Eles têm hoje a necessidade de pensar o território de várias formas e 

começar por áreas de preservação cujos recursos já estão se esgotando, no manejo 

destes recursos, nas áreas sagradas, na definição e zoneamento para determinados tipos 

de produção como extração de cipó e outras fibras, manejo de lagos, sitio de caça e etc. 

Os mapas são um importante instrumento de controle e gestão do território, pois 

estes permitem que seus usuários tenham acesso a várias informações, como a 

localização de seus recursos, os caminhos para se chegar em cada lugar, os acidentes 

geográficos que dificultam o acesso a certos lugares podendo com o mapa ser traçada 

outra rota etc. 

De acordo coma concepção indígena, “Território” é uma evolução do conceito 

de terra que adquiriu os sentidos de limite e de planejamento, porém com as 

representações cosmológicas inerentes à cultura indígena, que não contém a concepção 

ocidental de território. 

O conceito de “terra” apresenta-se como um bem material, espiritual e ilimitável, 

sem a preocupação com o devir. Os conceitos de terra e território possuem uma espécie 

de ligação ocasionada do processo de histórico dos povos indígenas. 

A Geografia Indígena pode ser dita como o elo que os povos indígenas criam com 

território dando-lhes significados, criando assim a sua identidade por meio da relação 

mitológica que mantém com o território. 
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