
Baokopa’o wa di’itinpan 
wadauniinao ati’o nii
Kaimanamana’o, wa zaamatapan, wa di’itapan na’apamnii wa
sha’apatan Wapichan wiizi Guyana’ao raza

pEnSando JuntoS paRa aQuELES 
QuE ViRÃo dEpoiS dE nÓS
Um plano para o cuidado do território Wapichan na Guiana

    Resumo



Nós, o povo indígena Wapichan do sul da Guiana, redigimos e 
concordamos com um plano de cuidado comunitário para o nosso 
território, que publicamos com o título Baokopa’o wa di’itinpan 
wadauniinao ati’o nii (Pensando juntos para aqueles que virão depois 
de nós).

Este folheto resume o nosso plano. Ele delineia alguns de seus 
componentes-chave e inclui exemplos de acordos entre as 
nossas aldeias sobre maneiras de proteger e cuidar das nossas 
terras, florestas, savanas, vargens e montanhas, e promover o 
desenvolvimento auto-sustentado nas nossas comunidades.

O folheto também explica como fizemos o plano e inclui algumas das 
lições que surgiram do nosso processo de planejamento comunitário.

Esperamos que a nossa experiência interesse a povos indígenas 
noutras partes da Guiana e em outros países.

“Apelamos ao governo, às agências internacionais e aliados 
na Guiana e além para apoiar nossos esforços. Os pedimos que 
reconheçam os nossos direitos e nos ajudem a seguir adiante com este 
plano. Trabalharemos juntos para tornar realidade a visão do povo 
Wapichan para essa linda terra que chamamos de Wapichan wiizi.     
Toshaos Patrick Gomes e Habert Wilson, fevereiro de 2012
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O Povo Wapichan e nossos ancestrais ocuparam 
e utilizaram toda a área que chamamos de 
Wapichan wiizi há várias gerações. As nossas 
comunidades têm buscado o reconhecimento 
legal de nosso território há muitos anos. Em 1967, 
apresentamos um pedido por escrito à Amer-
indian Lands Commission (Comissão de Terras 
Ameríndias) para a obtenção do título legal de 
toda nossa terra, mas até agora, muito do nosso 
território permanece sem título legal. Continu-
amos a trabalhar juntos para proteger as nossas 
terras costumeiras e receber reconhecimento 
para nossos modos tradicionais de cuidar de 
nosso território e seus recursos.

Os nossos esforços para ter nossa terra recon-
hecida são liderados pelos South Central and South 
Rupununi Districts Toshaos Councils (DTCs – Consel-
hos de Toshaos dos Distritos de Rupununi do Sul e 
Centro-Sul), com o apoio da South Central Peoples 
Development Association (SCPDA – Associação de 
Desenvolvimento dos Povos do Centro-Sul). 

O nosso trabalho inclui:

 � Mapeamento comunitário do nosso uso tradi-
cional, ocupação e apego espiritual da nossa 
terra (2000-2008)

 � Documentação de nosso uso costumeiro e 
modos tradicionais de cuidar da nossa terra e 
recursos biológicos. Publicamos este estudo 
comunitário com o título Wa Wiizi Wa Kaduzu: 
Our Territory and Our Customs (Wa Wiizi Wa 
Kaduzu: Nosso território e nossos costumes) 
(2006).

 � Compilação de um esboço de plano comu-
nitário para proteger e cuidar do Wapichan 
wiizi para beneficiar as gerações atuais e futu-
ras. Publicamos este plano, com nosso mapa 
territorial, com o título Thinking Together for 
Those Coming Behind Us (Pensando juntos para 
aqueles que virão depois de nós) (2012).

Sobre nosso plano

“Foram-nos dados tão somente títulos para 
mapas kau dau (uma pequena parcela) de nossas 
terras e ainda buscamos o reconhecimento de 
wa wiizi bau-kopa’o (todo nosso território). 
Todas essas terras são baukopa’o wa mashap 
kiizi (o lugar onde moramos juntos). Daniel Kinchin 

(falecido), antigo Toshao, Aldeia Potarinao, 2005

Os DTCs e a SCPDA estão trabalhando juntos para 
levar nosso plano territorial adiante, dentro do arca-
bouço do Amerindian Act (Lei Ameríndia), incluindo 
a seção 59, a Declaração das Nações Unidas sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas e tratados de direitos 
humanos e ambientais relacionados ratificados pela 
Guiana, como é o caso da Convenção sobre a Di-
versidade Biológica. A partir de 2012, pretendemos 
pôr o nosso plano em prática através de um diálogo 
com o governo, agências internacionais e aliados.
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O nosso território se encontra ao sudoeste 
da Guiana (ver Mapa nº1). As nossas terras 
tradicionais são compostas de habitats e 
ecossistemas ricos e diversificados, e in-
cluem muitos tipos diferentes de florestas 
tropicais, pradarias de savana, cerrados e 
vargens, lagos, banhados e rios. As nossas 
terras sustentam uma imensa diversidade 
biológica, incluindo espécies raras como o 
gavião-real, a ariranha, o cachorro-vinagre 
e a jaguatirica. Grandes porções do nosso 
território são designadas como Zonas 
Importantes para a Avifauna, e sustentam 
aves raras, incluindo o pintassilgo-tarin-
da-Venezuela e pássaros endêmicos como 
o chororó-do-rio-branco e o joão-de-
barba-grisalho. Nossos córregos também 
sustentam peixes endêmicos e raros. 

“Alguns marcadores de fronteiras impor-
tantes de nosso Wapichan wiizi são: Takoto 
Wa’o (Takatu), Diniwud Dukuo, Mamid 
Dukuo, Taama Toon, Washarar wa’o – 
Washarara Dukuo (Kassikaiytu), Kodyowin 
wa’o (Kuyuwini) e Chiip wa’o (Essequibo). 
Há muitos Kuba Kida pelo rio que têm Yachin 
sensíveis (malaria Dukuzo) e Tozowan 
(cachoeiras) que se encontram em Chiip wa’o, 
em Imanaowunau Tozowan (Cataratas King 
George), Idaruo Tozowan (Great Falls), Cat-
aratas King William e Cataratas Wanatuba. 
Nossos marunaonao visitam todos estes lugares 
que para nós são sagrados. Então, através deles, 
podemos dizer que conhecemos a nossa terra e 
tudo que ela contem.  Vincent Lewis, Aldeia Morora 

Naawa, março de 2011

Mapa nº1: Wapichan wiizi: Território Wapichan
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Propósito de nosso plano
Apoiar o trabalho de nosso lideres para obter 
o reconhecimento legal dos nossos direitos ao 
território Wapichan

Ajudar as nossas comunidades a proteger a 
terra e os recursos nos quais dependem nosso 
modo de vida

Estabelecer e pôr em funcionamento acordos 
inter-comunitários sobre como cuidar e utilizar 
a terra para beneficiar as gerações presentes e 
futuras

Ajudar a fortalecer nossas instituições Wapi-
chan e nossos modos de tomar decisões

Desenvolver as nossas terras e comunidades 
de acordo com os nossos direitos, visão, cul-
tura e necessidades

Promover o diálogo e possibilitar negociações 
com o governo da Guiana e agências exteri-
ores sobre o direito à terra, o desenvolvimento, 
a conservação e o meio-ambiente

Em 25 anos:

Visão para nosso 
território

 � Continuaremos a viver juntos nas nossas 
terras tradicionais como um só povo Wapi-
chan, utilizando nossas savanas, florestas, 
montanhas e córregos livre e sustentavel-
mente, de acordo com nossas leis costu-
meiras e práticas tradicionais.

 � O Wapichan wiizi inteiro será juridicamente 
reconhecido e protegido, conforme as 
petições à Comissão de Terras Ameríndias 
em 1967 e como definido em nossa pro-
posta de extensão de títulos.

 � Respiraremos ar puro, teremos água limpa, 
e conservaremos a beleza, a paisagem e os 
recursos de nossas terras para que aqueles 
que virão depois de nós desfrutem daquilo 
que temos hoje.

 � Teremos uma economia forte e um alto 
nível de auto-suficiência.

 � Manteremos nossos valores e tradições 
Wapichan, incluindo a rotação de culturas, 
caça, coleta e pesca, a picada de formiga rit-
ual, cerimônias de cura, cultivo e tecelagem 
de algodão, feitura de potes de barro, o uso 
de arco e flecha e a alimentação com comi-
das tradicionais como o pão de mandioca e 
a pimenteira.

 � O nosso desenvolvimento beneficiará todo 
o nosso povo, incluindo as mulheres, os jo-
vens e os idosos. Será baseado no respeito 
pela nossa cultura e fornecerá empregos e 
renda para os jovens no nosso território. 

 � Usaremos, conservaremos, controlaremos e 
monitoraremos as nossas terras, territórios 
e recursos nós mesmos através de nossas 
próprias instituições, líderes e especialistas 
tradicionais.
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“Tominkaru criou este mundo como um 
presente especial para os wapichannao e outros 
povos que ocupam essa Terra. Ele criou muitos 
seres vivos para embelezar estas terras e nos 
deu o presente especial de controlar sua criação 
e cultivar esta terra fértil, e usar os seus muitos 
recursos. Então nós somos os tapiki (guardiães) 
dessa parte do mundo, junto com os taapiki kida 
(mestres espirituais) dos vários animais de caça, 
peixes, aves e várias espécies de madeira e todos 
os pequenos insetos e todos os seres vivos que 
temos hoje, encontrados nos rios, córregos, lagos, 
montanhas, morros e florestas no Wapichan 
wiizi.  George Simon, Shorinab, 2011

Mapa nº 2: Wapichannao Kazanatap nii Kanoko: 
Floresta Conservada Wapichan

O nosso plano contem muitas ações sobre a 
conservação e o uso sustentável da biodiver-
sidade e a partilha equitativa dos benefícios 
entre nossas comunidades. Muito do nosso 
plano é baseado sobre nossa sabedoria 
tradicional (CDB Art. 8(j)) e o uso costumeiro 
sustentável (Art. 10(c)) passado de geração 
para geração. A nossa Floresta Conservada 
Wapichan contribui ao trabalho da CDB 
em áreas protegidas. É também parecido à 
‘abordagem ecossistêmica’ holística da CDB. 
Se tivermos o reconhecimento legal de nos-
sas terras e pudermos pôr em funcionamen-
to nosso plano, isto ajudará a implementar a 
Convenção no nível local.

Convenção das Nações Unidas sobre a 
Diversidade Biológica (CDB)
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O cuidado do nosso território 
O nosso plano contem mais de 100 acordos entre as nossas comunidades sobre princípios e 
ações coletivos para cuidar do Wapichan wiizi e promover o uso sustentável da terra e o desen-
volvimento comunitário. Eis aqui uma seleção desses acordos:

Diferentes tipos de terra
Florestas: As nossas comunidades trabalharão 
juntas para proteger e cuidar da nossa floresta 
conservada Wapichan para o benefício das 
gerações presentes e futuras e do mundo (ver 
Mapa nº 2).

Ilhas de cerrado: Sempre experimentaremos novas 
maneiras de criar novas ilhas de cerrado em 
áreas adequadas e re-estocá-las com árvores 
nativas em Shiuu Toon Naawa e Wataba Naawa.

Montanhas: Protegeremos nossa linda paisagem 
montanhosa, bacias hidrográficas, herança 
cultural e sítios sagrados através de reservas 
e zonas de acesso vedado em picos montan-
hosos e encostas.

Savanas: Continuaremos a compartilhar nossos 
pastos e outros recursos comuns de acordo com 
o costume, e cuidaremos de nossas matas ciliares, 
saleiros, buritizais e zonas de desova de peixes.

Águas e vargens: Protegeremos minas e nascentes 
de córregos em locais de prévio acordo, p. ex. 
em Achazai Taawa Paawa, Karishizi, Kobarara 
Taawa, Kanun Wa’o Kuwuzo e Kanun Wa’o wanom.

Como usamos a terra
Áreas de caça: Manteremos a abundância de 
animais de caça respeitando os doronainao 
mashapkiizi (lares dos espíritos dos avós), 
movendo nossa caça para diferentes locais e 
estabelecendo áreas de conservação comu-
nitária para proteger a reprodução da caça e 
suas áreas de alimentação. 

Áreas de coleta: Usaremos nossas áreas de coleta 
de maneira sustentável de acordo com nossas 
leis costumeiras e coletando somente plantas 
e árvores adultas. 

Áreas de pesca: Cada aldeia é estimulada a discutir 
e adotar as Regras da Aldeia combinadas em 
nosso plano, p. ex. a proibição da pesca de mer-
gulho em locais sensíveis e lago profundos.

Áreas de lavoura: Manteremos nossa tradição de 
plantar muitos tipos diferentes de lavoura, 
usando fertilizantes naturais e fazendo uma 
rotação das plantações em lugares diferentes, 
e re-usaremos as áreas de plantio dos nossos 
antepassados.

Criação: Criaremos gado e cavalos saudáveis, que 
melhoraremos através da reprodução, e manter-
emos o pasto saudável pela queimada contro-
lada e treinando nossos vaqueiros e jovens.

Uso do fogo: Faremos acordos comunitários sobre o 
uso de queimadas e escolheremos responsáveis 
para vigiar o uso seguro do fogo nas nossas terras.

Lugares importantes 
Objetos deixados por nossos ancestrais: Adotaremos 
as Regras da Aldeia para proteger sítios com 
esculturas em pedra, cerâmica antiga, contas e 
restos mortais, e controlar quem tem acesso a 
estes sítios.

Áreas de conservação: As nossas comunidades 
agirão para conservar espécies raras como 
o pintassilgo-tarin-da-Venezuela, manter 
habitats importantes saudáveis através do uso 
rotacional e tradicional do fogo, e estabelecer 
sítios de conservação comunitários para prote-
ger a fauna e a flora.

Acordos sobre o uso da 
terra
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Desenvolvimento no Wapichan wiizi 
Desenvolvimento exterior: O nosso direito ao consen-
timento prévio, livre e informado (free, prior and 
informed consent – FPIC) e os nossos direitos 
relacionados sobre a terra e os recursos em 
terras com e sem titulação devem ser plena-
mente respeitados por todas as propostas de 
projetos externos e planos de desenvolvimento 
nacional, incluindo propostas de estratégias de 
desenvolvimento de baixo carbono e REDD+.

Programas externos que visem as nossas 
comunidades devem respeitar o FPIC, envolver 
os nossos Conselhos de Aldeia e DTCs e respei-
tar e proteger nossas práticas tradicionais.

Governança
Fortaleceremos nossas tomadas de decisão 
comunitárias através do envolvimento ativo de 
nossos jovens em discussões sobre a comu-
nidade, e colocando em dia as nossas Regras 
de Aldeia para pôr nosso plano em funciona-
mento.

Organizaremos um monitoramento comu-
nitário para zelar pelas nossas florestas, 
savanas e outros recursos, para protegê-los da 
caça, das madeireiras e da garimpagem ilegais, 
e dos ladrões de gado.

Acordos de desenvolvimento comunitário

“Os nossos Conselhos de Aldeias e 
DTCs devem ser informados sobre planos 
de desenvolvimento de forasteiros. Este é o 
nosso direito como povo indígena. Nenhum 
desenvolvimento externo deve seguir adiante em 
nossas terras sem nosso consentimento prévio, que 
deverá ser dado pelo povo de todas as aldeias que 
possam vir a ser afetadas. Reunião DTC conjunta, Aldeia 

Morora Naawa, abril de 2011

Trabalhando juntos: Os nossos DTCs e Conselhos 
de Aldeias trabalharão para proteger o título 
legal do nosso território para que assim tenha-
mos uma base sólida para decidir e controlar 
nosso próprio desenvolvimento.

Estabeleceremos um Instituto Wapichan para 
promover o nosso modo de vida, formar os 
nossos jovens e levar a cabo atividades cultur-
ais e de desenvolvimento.
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O nosso projeto documentou mais de 100 leis costumeiras Wapichan sobre o cuidado e o uso 
sustentável das nossas terras. Eis aqui alguns exemplos:

Lei  costumeira

Não cortar árvores que abrigam mestres 
espirituais e não atear fogo ou acampar em 
áreas sensíveis da floresta.

Não desperdiçar bens das ilhas de cerrado 
e consultar os anciãos antes de abrir novas 
áreas produtivas.

Anunciar sua presença aos espíritos das 
montanhas e não perturbar áreas sensíveis.

Consultar um marunao ou outra pessoa 
sábia antes de construir uma casa ou pouso 
na savana.

Não perturbar banhados sensíveis que con-
tenham kadorara (espíritos das águas).

Os sítios devem ser demarcados tão so-
mente no tamanho que uma família possa 
cuidar (não desperdiçar).

Mestres-avós espirituais dos animais de 
caça devem ser respeitados e animais deco-
rativos, p. ex. o tamanduá-bandeira, não 
devem ser mortos.

Desfazer armadilhas para peixes após o uso 
e pescar apenas aqueles que podem ser 
comidos.

Nos nossos lugares de reunião, seguir as 
bênçãos e rituais corretos e fazer oferendas 
para coletar materiais sensíveis.

Fazer queimadas controladas ao longo das 
margens do cerrado todos os anos no final 
da estação chuvosa para criar picadas.

Nunca levar os pertences dos tapikinao que 
zelam sobre cavernas ou locais de sepulta-
mento.
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Fizemos o nosso plano realizando muitas 
consultas e workshops comunitários, e dis-
cussões inter-comunitárias entre 2008 e 2011. 
As consultas foram realizadas por uma equipe 
Wapichan nos assentamentos Wapichan e 
assentamentos mistos de Aishara Toon, Shii, 
Karaodaz Naawa, Maroraa Naawa, Awaru Wa’o 
Naawa, Achawib, Parobaz; Showaru Wa’o, Ka-
toonarub, Shorinab, Potari’i Naawa, Shizizi, Bai 
Toon, Parikowaro Naawa; Katuwarao, Soburun 
(S Creek) e Zoopo Naawa. Todas as reuniões e 
discussões foram feitas nos idiomas locais.

Realizamos:

 � 18 reuniões públicas de aldeia incluindo 
pessoas dos assentamentos-satélites, sítios 
e propriedades rurais

 � 33 workshops comunitários

 � 12 workshops inter-comunitários envolv-
endo entre três e seis comunidades vizinhas

 � Mais de 20 Assembléias Gerais de Aldeias 
para revisar e ratificar propostas de exten-
sões de títulos de terra e acordos sobre o 
uso da terra

Também encomendamos:

 � Dois estudos participativos sobre a admin-
istração de recursos naturais: um sobre 
a prática de queimadas nas pradarias de 
savana e outro sobre a qualidade das águas 
e a pesca

 � Três pesquisas de campo (sobre lavoura, 
gado e artesanato) feitos para os DTCs, 
que examinaram opções para gerar renda 
comunitária e identificaram projetos piloto 
para possível continuidade.

Como fizemos o nosso plano
 � 26 reuniões de sub-distrito DTC, quatro 
reuniões conjuntas e três workshops DTC 
(sobre o FPIC e as estratégias de baixo 
carbono, o desenvolvimento comunitário 
auto-determinado e sobre a Lei Ameríndia)

 � Duas reuniões de validação com duração 
de cinco dias para cuidadosamente revisar 
o esboço do plano, com a participação 
das mulheres, dos anciões, jovens, líderes 
tradicionais, Toshaos e conselheiros
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Aprendemos muito sobre como discutir, 
planejar e tomar decisões juntos. Sobretudo 
que se as comunidades estiverem cientes dos 
direitos dos povos indígenas antes de um 
projeto começar, elas podem discutir o uso 
da terra e questões sobre o desenvolvimento, 
e assim tomar decisões mais fortes. Como o 
desenho do nosso projeto havia omitido esta 
capacitação prévia, tivemos que fazê-la à me-
dida que o projeto foi se desenvolvendo.

Outras lições aprendidas:

1. A boa facilitação de reuniões pelos nossos 
líderes e técnicos na nossa própria língua foi 
essencial para a participação bem sucedida.

2. A nossa equipe foi composta por bons 
comunicadores; eles sabiam as palavras de 
nosso conhecimento tradicional e podiam 
traduzir termos complexos na nossa língua.

3. Através de reuniões bem organizadas, 
planejamento financeiro seguro e a ca-
pacitação pelo pessoal da SCPDA, as nossas 
comunidades se tornaram confiantes na lid-
erança do projeto pelos Toshaos, e os idosos, 
mulheres e detentores de nossa sabedoria 
tradicional participaram ativamente.

4. Mesmo assim, fizemos esforços especiais 
para envolver as mulheres e os jovens nas 
discussões e tomada de decisão sobre o 
uso da terra.

5. Antes de se fazer um plano territorial, 
devem-se fazer estudos comunitários 
participativos sobre como ganhar a vida 
e utilizar recursos naturais, para que as 
comunidades possam usar esta informação 
durante as discussões.

6. O nosso projeto tinha fundos para com-
prar equipamento confiável (laptops, GPS, 
câmeras etc.) e treinou membros da equipe 
em como utilizá-los adequadamente.

7. A documentação fotográfica e em vídeo do 
uso da terra e das comunidades deve ser 
planejada e orçada como um componente 
específico do projeto.

8. A comunicação visual através de mapas 
interativos, story-boards e vídeo participa-
tivo pode alcançar mais membros de uma 
comunidade do que documentos escritos, 
permitindo assim um melhor compartilha-
mento da informação sobre o projeto.

9. Projetos eficazes precisam juntar recursos 
para compartilhar seus resultados (dissemi-
nação), inclusive em idiomas locais.

Lições aprendidas
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Para mais informações, favor contatar:

Mr Kid James
South Central Peoples Development Association
Shurinab Village
South Rupununi District
Region 9
Guiana
email: kidrodelo@gmail.com

South Central and South Rupununi Districts 
Toshaos Councils
South Rupununi
Region 9
Guiana

Os DTCs e as comunidades gostariam de agradecer as várias organizações e doadores que apoi-
aram a produção do nosso documento territorial, inclusive a Comissão Européia, a Swedbio, a 
Eden Bequest, a Size of Wales e o IFAD.

Equipe SCPDA: Kid James, Angelbert Johnny, 
Paulinus Albert, Brendon Antone, Claudine la 
Rose, Gavin Winter, Nicolas Fredericks, Percival 
Isaacs, Philip Brown, Faye Fredericks, Joan 
Stephens, Dennis Paul, Jacinta Edwards, Nita 
Joseph, Dermott James, Joseph Pernambucco, 
Tessa Felix, Olive Ambrose, Terence Augustine, 
Francis Fredericks e Neleina Michael

Facilitador: Tom Griffiths, Programa para os 
Povos da Floresta (FPP por sua sigla em Inglês) 

Mapas: Ron James e Gregor MacLennan

Fotografias: Tom Griffiths, Paulinus Albert e 
Nicholas Fredericks

Diagramação e Finalização: Dorothy Jackson 
(com SCPDA) 
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