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-----------------------------------
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Salésio Ninvaia (de outubro
de 2012 à fevereiro de

Agente de defesa Ambiental
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Maria Aparecida de Carvalho

Socióloga

Paulo Serpa

Antropólogo

PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO DE LIDERANÇAS INDÍGENAS, EXECUÇÃO,
GESTÃO E MONITORAMENTO

2.1.1 Sub-programa de Gestão do PBAI

Atividades realizadas:
-

Reunião do Comitê Gestor Local: reuniões com registro em ata com
frequência média mensal;

-

Participação de reunião com indígenas a partir dos núcleos da TI;
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-

Participação de indígenas e equipe técnica de campo de uma reunião
junto ao Comitê Gestor Geral (dezembro/2016) ;

-

Reuniões de planejamento da equipe técnica de campo(PBA-CI)

-

Reuniões da equipe técnica de campo com a coordenação do PBA-CI;

-

Reuniões da equipe técnica de campo com responsáveis do Consórcio
Energético Cruzeiro do Sul;

-

Preparação de material para apresentação em reunião do Comitê Gestor
Geral;

-

Realização de conversas e orientações junto aos indígenas sobre uso de
veículos e maquinários;

-

Contato, orientações e acompanhamento relativo aos consertos de
veículos e maquinários;

-

Encaminhamentos

burocráticos

referente

a

remanejamentos

de

recursos;
-

Ocorreram duas substituições dos contratados para as atividades de
Agente de Defesa Ambiental e Gerente de Serviços Culturais
(Coordenador);

-

Orientação,

recolhimento

e

encaminhamento

de

documentos

e

acompanhamento para substituição dos contratados indígenas;
-

Realização de visitas junto às famílias da TI;

-

Gestão de trator e implementos;

-

Reuniões de planejamento com outras equipe técnicas

-

Participação e apoio na organização da equipe técnica de campo em
eventos, viagens e cursos abordagem de propostas na aldeia, redação de
propostas, organização de logística, aquisição de alimentos (quando
necessário), organização fiscal e prestação de contas;

-

Atividade da equipe técnica de campo relativa a atividades como:
verificação da qualidade da execução dos diversos serviços;

-

Disponibilização de curso de informática para coordenadores indígenas.

Análise Critica: 2012-2015
Em julho de 2012, início das atividades do PBA Indígena, a TI Queimadas
contava com um grupo familiar em sua liderança, representada pelo cacique Marcos
Pires e pelo antigo presidente da Associação, Sebastião Lucas. Até setembro do
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mesmo ano, as reuniões com a equipe técnica (para apresentação e discussão dos
programas, principalmente) eram realizadas com um determinado número de pessoas
deste núcleo, as quais eram as indicadas para compor o Comitê Gestor Local. As
tratativas iniciais, principalmente em relação às ações do programa agrícola,
baseavam-se no diálogo entre estes indígenas e a equipe técnica.
Em setembro de 2012, houve um incidente nesta TI, quando indígenas que
se opunham à liderança vigente se uniram para a retirada do cacique e a expulsão de
seu núcleo familiar da comunidade. Neste incidente duas pessoas foram mortas,
várias feridas, uma casa foi incendiada, outras saqueadas, causando uma paralização
temporária nas atividades do PBA. A equipe retornou em campo somente em outubro
do mesmo ano, mas algumas ações foram mantidas.
A partir de então novos integrantes foram indicados para compor o CGL, e a
contratação dos 7 trabalhadores indígenas foi realizada no mesmo mês. O que deve
ser notado é que, independente de inúmeros desdobramentos internos de
organização decorrentes dessa mudança, tais integrantes eram alheios ao processo
de negociação referente ao PBA, causando dificuldades iniciais para a efetivação das
atividades e para a participação da comunidade no processo.
Em janeiro de 2013, um dos contratados do CGL foi substituído devido a sua
ausência da TI por mais de um mês. De certa forma, isso refletia ainda a falta de
participação dos integrantes do CGL, que ainda não compreendiam muito bem o papel
de trabalhadores assalariados da comunidade indígena e não do empreendedor
(CECS). Em fevereiro, a antropóloga Paola Gibram assessorou o processo de eleição
e reconstituição dos membros da diretoria e conselho fiscal ACIQ, uma vez que muitos
deles faziam parte justamente das famílias que haviam sido expulsas em setembro de
2012. Em abril de 2013, o cacique Ernesto Francisco, deixou o cargo por problemas
pessoais, sendo substituído por seu vice, Maurílio Machado.
Em maio de 2013 foram realizadas reuniões com contratados do PBA,
lideranças locais e demais representantes da comunidade, onde o cacique e demais
membros do CGL discutiram as funções dos contratados e definiram que os mesmos
são também “lideranças locais” e devem, portanto, trabalhar para questões diversas
da comunidade, e não apenas aquilo que é ligado ao PBA. Desde então, os
contratados vem assumindo funções gerais na limpeza local, na zeladoria do posto de
saúde, entre outros.
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Entre abril de 2013 e janeiro de 2014 ocorreram mudanças na equipe técnica
(ciências humanas e agente de defesa ambiental). Neste período de transição houve
acompanhamento regular do coordenador geral do PBA. Também em fevereiro de
2014 foi demitido o contratado indígena que ocupava o cargo, sendo indicado outro
em junho/2014 (Ata de reunião da Comissão Aldeã 05/06/2014). Para demissão e
contratação a equipe técnica de campo auxilia no recolhimento e encaminhamento de
documentos; no acompanhamento dos indígenas ao Sindicato; e em determinadas
orientações. Deve-se destacar que cabe a Associação e às lideranças a demissão e
escolha de contratados indígenas.
Pode-se notar que dentre os acordos firmados na TI Queimadas o
estabelecimento da primeira quarta-feira de todo mês como fixa para reunião do CGL.
Cabe destacar que outras reuniões são realizadas, assim como pode ser realizado
reagendamento dos dias de reunião. Desta forma, frequentemente as reuniões não
são realizadas na primeira quarta-feira do mês, todavia neste período é reestabelecido
um dia de reunião de acordo com a melhor disponibilidade dos participantes. Na TI
Queimadas apesar de alguns dos contratados (PBA-CI) serem reconhecidos como
lideranças, para o planejamento e deliberação em torno de determinadas ações é
consenso entre os indígenas a necessidade de participação de cacique, vice-cacique
e outras lideranças, no entanto, nem sempre as lideranças podem estar presentes nas
reuniões, adiando, algumas vezes determinadas decisões ou deliberações. São
elaboradas atas com os resultados das reuniões e encaminhadas à FUNAI e
empreendedor para informar e decidir, sobre os vários assuntos - gestão de veículos,
aquisição de implementos, recursos para festas, entre outros - que necessitam ser
deliberados por estes agentes. Esse processo, às vezes, torna-se moroso a decisão
final de executar ou não determinada atividade ou mudança.
No primeiro semestre de 2014 foram realizadas reuniões entre indígenas,
equipe técnica de campo e zootecnista para o planejamento de implementação da
atividade de pecuária na TI Queimadas. Também foram feitas breves visitas a campo
e projeção de mapas com propostas para implementação de piquetes com cerca em
determinadas áreas da TI. A princípio, de acordo com o PBA, não está previsto a
implantação de pasto, sendo esta contrapartida dos indígenas ou objeto de
remanejamento. No entanto, houve a preocupação com o uso dos tratores e
implementos, pois a partir do mês de julho estes passam a ser utilizados
predominantemente nas atividades da safra 2014/2015, não apenas aquelas
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executadas a partir do PBA. Por esta razão, visando adequado planejamento das
ações, as lideranças indígenas providenciaram diesel e buscaram realizar parte da
atividade do trator e implementos para formação de pastagem antes de sua utilização
nas atividades agrícolas.
Em junho de 2014 foi realizado reunião do CGL com a projeção de filmes
sobre temática indígena. Foi apresentado inicialmente o filme “A mata é que mostra
nossa comida” que versa principalmente sobre o artesanato kaingang realizado em
aldeia em Porto Alegre/RS. Deve-se destacar que nesta reunião participaram
exclusivamente contratados indígena e equipe técnica de campo. Um dos intuitos
iniciais da equipe técnica de campo ao apresentar o filme foi o de estimular a reflexão
em torno do artesanato produzido na TI Queimadas, as possibilidades de iniciativas
que possam auxiliar o artesanato das famílias da TI a partir do PBA . Após assistirem
o filme os contratados indígenas afirmaram que seria interessante repassar o mesmo
vídeo e outros para mais indígenas da TI Queimadas, que deverá ser programado.
Destaca-se que a TI Queimadas apresenta número significativo de “unidades
familiares” dispostas nos três núcleos. Assim, além das reuniões por núcleo, tem sido
realizado pelos coordenadores indígenas e equipe técnica de campo, visitas
domiciliares às famílias da TI, visando: a melhor aproximação das famílias da Gestão
do PBA e o melhor conhecimento das famílias por parte da equipe técnica de campo
e vice-versa; reavaliação de atividades previstas no PBA; avaliação do interesse das
famílias em determinados cultivos agrícolas; esclarecimentos e explanações diretas
sobre as atividades previstas e em execução no PBA e registro das avaliações e
demandas das famílias da TI. As visitas às famílias devem ser realizadas de maneira
sistemática pela equipe técnica.
Cabe destacar que a TI Queimadas apresenta certa especificidade com
relação a programas de compensação e mitigação socioambiental. Estão presentes
neste terra as compensações pela UHE Mauá, a América Latina Logística (ALL),
FURNAS e KLABIN, operando em fases e metodologia diferentes.
A América Latina Logísitca faz repasses monetários mensais diretamente à
comunidade indígena, Furnas está elaborando um convênio indenizatório e a Klabin
elabora os estudos.
Dessa forma, houve uma intensificação não apenas de “projetos” e recursos
relacionados, mas na demanda frequente de envolvimento das lideranças indígenas
em processos de negociação com empreendimentos.
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Cabe destacar que os contratados estão formalmente vinculados a
Associação Comunitária Indígena Queimadas. O planejamento das atividades dos
Programas dos PBA-CI e o acordo em torno do modo de participação dos contratados
indígenas (e outros indígenas da TI) é realizado conjuntamente com as lideranças e
contratados indígenas, ou seja, a execução do PBA-CI depende desses acordos e de
sua efetiva realização.
No caso dos cursos de capacitação é consultado e avaliado junto aos
indígenas a importância e o interesse. Em agosto de 2014, após faltas em curso de
Bovinocultura de Corte, foi reavaliado o interesse em cursos disponibilizados a partir
do SENAR e destacado que alguns desses cursos poderiam ser demandados pelos
indígenas no Sindicato Rural sem a mediação da equipe técnica de campo . Em
relação ao curso de meliponicultura registrado a manifestação das lideranças
indígenas de que não haveria número mínimo suficiente de participantes (cerca de 10
indígenas) . Em alguns casos os indígenas são encaminhados à TI Mococa para
realizar cursos.Houve também cursos com interesse específico de participação de
mulheres da TI, tal qual o curso de artesanato de trançado guarani. Cursos como
bovinocultura e motosserra são realizados a partir do SENAR enquanto aquele de
trançado guarani foi ministrado por indígena que residia na TI Queimadas e dominava
técnicas apreendidas com o pai guarani. Capacitações como àquelas relativas a
manutenção de tratores e veículos e audiovisual (uso de câmera, edição de vídeo e
outros) foram também conduzidas pela equipe técnica de campo.
Entre abril e julho foram feitas reuniões junto as lideranças indígenas visando
acordar quais seriam os cultivos agrícolas, qual recurso seria utilizado para aquisição
de sementes, rama, insumos e diesel, e de que modo seria organizado a atividade na
TI. Buscou-se acordar a realização de culturas agrícolas já cultivadas comumente na
TI pensando ainda na diversificação (foi acordado a realização de culturas agrícolas
como mandioca, abóbora, pepino, milho e batata-doce). Parte de sementes e ramas
seriam distribuídas às famílias nucleares da TI e parte serviria à realização de fundo.
Deve-se levar em consideração que sem o uso de herbicidas o manejo de capina é
uma das principais atividades a exigir atenção. Foi avaliado pela equipe técnica a
possibilidade de organização de atividades de geração de fundo a partir de “grupos”
que já realizavam atividade agrícola conjuntamente. Uma das propostas conversadas
com as lideranças seria de que os “grupos’ realizariam a atividade e parte do que
fosse vendido seria destinado a Associação. Todavia, não foi chegado a definição de
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modelo organização social. De todo modo, no período de julho à setembro de 2014 a
equipe técnica buscou realizar os encaminhamentos burocráticos necessários para
efetivação de remanejamento de recurso de Pinus e Eucalipto para as aquisições
relativas a atividade agrícola.
Foram também entregues ramas de mandioca para o plantio e as lideranças
indígenas decidiram que a atividade seria realizada através de mutirão sendo
demandado alimentação para a realização da atividade. Os denominados “fiscais”,
lideranças indígenas da TI com atribuições específicas que compõe o quadro de
lideranças, foram responsáveis pela organização da atividade. Entre os dias 23 e 25
de outubro foi realizado o plantio de ramas com participação de ao menos 150
indígenas da TI. Para preparo de alimentos e facilitação logística foi também
organizado acampamento pelos fiscais e cozinheiras (alimentos para mutirão foram
disponibilizados a partir do PBA-CI).
A atividade de capina (dezembro de 2014) houve pouca participação e no
segundo dia as lideranças optaram pela desistência da atividade.
No que diz respeito aos maquinários verifica-se a necessidade de fundo para
manutenção e conserto de maquinários e veículos registrados em nome da e a
proposta de áreas agrícolas para geração de renda monetária foi motivador para isto.
No entanto, ainda não foi encontrado modelos dentro da execução do PBACI, e vinculado organização social da TI, que pudesse auxiliar na geração de fundo
para TI e servisse para consertos e manutenções. Destaca-se que a busca por tais
alternativas se torna menos interessantes diante dos repasses financeiros mensais
oriundos de outros processos.
Análise Crítica: 2015-2016
Aspectos Gerais
Conforme já relatado no relatório de 2014-2015 a TI Queimadas tem uma
particularidade que merece ser novamente ressaltada. Esta terra também sofre
interferências de outros empreendimentos em processo de licenciamento que ocorrem
simultaneamente. Esta condição, algumas vezes, acarreta dificuldades na
implantação das ações mobilizando, ao mesmo tempo, vários indígenas da TI.
Existem períodos em que eventos relacionados a outros empreendimentos
mobilizam grande parte das lideranças indígenas, senão a maior parte das famílias
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das aldeias. Mensalmente, pode-se citar, por exemplo, a distribuição das cestas
básicas, assim como, de recurso indenizatório advindos de outro empreendimento.
Nesses dias procura-se não agendar =atividades relacionadas ao PBA-CI junto às
lideranças indígenas e demais moradores da aldeia. Há ainda reuniões relativas a
outros empreendimentos, dias nos quais não é possível a execução de atividades do
PBA-CI na Terra Indígena.
Outros eventos também passam em determinados momentos a receber maior
atenção das lideranças indígenas, como a retomada de parte do território indígena
contiguo a TI e a realização de outras lavouras não relacionadas ao PBA-CI. Deve-se
ter em vista também o período de aproximadamente um mês que antecede a festa do
dia dos índios, época em que as atenções das lideranças e demais moradores
indígenas estão voltadas sobretudo para a organização das festividades.
Tem-se em vista esses exemplos para destacar que as atividades do PBA-CI
nas terras indígenas devem contribuir para o cotidiano dos indígenas de modo a
mitigar/controlar e/ou compensar os impactos referentes a UHE Mauá não causar
maiores impactos. Portanto, deve-se ter atenção ao cotidiano, à prioridade e a
temporalidade dos indígenas envolvidos nesse processo. Somente contemplando e
dialogando a partir dessa temporalidade é possível execução participativa e qualitativa
do PBA-CI. O modo de inserção de um PBA-CI nas Terras Indígenas deve
constantemente ser avaliado e abordado em vista a essas questões, de modo a não
ser a implantação do PBA-CI causador de mais um impacto à população indígena.
Reuniões do CGL da TI Queimadas
Na TI Queimadas continua a ser realizado em média uma reunião do Comitê
Gestor Local com registro em ata. Têm-se em vista ainda que determinadas reuniões
do CGL agendadas foram desmarcadas em razão de vários compromissos diversos
das lideranças indígenas. Deve-se destacar também, que reuniões e conversas com
lideranças indígenas e demais moradores indígenas sobre diversas atividades
ocorrem cotidianamente.
Ressalta-se a seguir algumas temáticas, funções e atividades desenvolvidas
no âmbito das reuniões do Comitê Gestor Local.
Destacam-se, primeiramente, as ações voltadas para as atividades de
remanejamento de Pinus e Eucalipto para conserto e reforma de maquinários e
veículos, inseridos no âmbito do planejamento da Terra Indígena. Os procedimentos
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para esta forma de substituição continua o mesmo, ou seja, são debatidos e registrado
em ata os encaminhamentos e, em seguida, enviado ao CECS. As proposições
relativas ao remanejamento para conserto (fora aqueles já custeados a partir de
recurso previsto no PBA-CI) de maquinário e veículos continua a ser central para a TI
Queimadas. Neste período de um ano foi realizado remanejamento para reforma de
trator Valmet e carreta e conserto de ônibus. Destaca-se que nessas reuniões são
tratados são outros assuntos relativos as ações do PBA-CI.
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Figura 1 - Ata de reunião do CGL (p. 1) – 02/09/2016 – Remanejamento de recurso em parte
para reforma e conserto de maquinários.
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Figura 2 - Ata de reunião do CGL (p. 2) – 02/09/2016 – Remanejamento de recurso em parte
para reforma e conserto de maquinários.

Cabe lembrar que amplo espectro de remanejamento, envolvendo ainda
transferência entre programas, são realizados somente a partir da autorização da
FUNAI-DF. Este é o caso de proposta de remanejamento de recurso de Pá
Carregadeira que já vem se alongando desde 2014 sem uma autorização formal para
realização. Em reunião do Comitê Gestor Geral realizada em dezembro, em
Lodnrina/PR, as lideranças indígenas da TI conversaram com representantes da
FUNAI de Brasília (Ricardo Burg) sobre a proposta de remanejamento. O
representante da FUNAI demandou encaminhamento de Ata destacando a proposta.
A ata foi elaborada constando as seguintes propostas principais para
remanejamento: fundo para manutenção de maquinários e capacitações relacionadas
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à manutenção; aquisição de veículo para transporte de lideranças indígenas;
investimento em atividades produtivas para geração de renda e atividades
relacionadas a valorização da cultura indígena (Ver Ata CGL: 22/01/2016). A referida
ata foi encaminhada em fevereiro de 2016 para coordenadores do PBA-CI e
representantes do CECS, com solicitação de encaminhamento para a FUNAI-DF. Até
o momento não houve retorno da FUNAI-DF ou do CECS.

Figura 3 - Reunião do CGL da TI Queimadas 22/01/2016 - Participação de cacique e vicecacique da TI
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Figura 4 - Ata do CGL da TI Queimadas -22/01/2016 - Registro de encaminhamentos para
remanejamento de pá-carregadeira.

Outras reuniões, constando em Ata e descritas nos relatórios anuais, visaram
discussões mais aprofundadas sobre o PBA-CI e documentação que acompanha,
como os Relatório Anuais. Neste âmbito visa-se para todos participantes do CGL
maior conhecimento, discussão e abordagem dos potenciais do PBA-CI, haja visto as
previsões indicadas em documento e discussões evidenciadas em relatórios
elaborados sobre a execução do PBA-CI na TI Queimadas. Nestas reuniões outros
temas são abordados: atividade de pecuária e instalação de cerca (Programa 2) férias
dos contratados indígenas ( Programa 1) e atividade agrícola(Programa 2)
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Também vem ocorrendo em outros anos, as reuniões do CGL oficializam e
registram não apenas os acordos de planejamento de atividades, como também
apontam para caracterização de aspectos relevantes das ações. Este são os casos
dos registros de empecilhos climáticos durante a realização das lavouras de cereais
e também acordos para execução de atividade de pesquisa/audiovisual e o registro
de furto de câmera filmadora utilizada para tal atividade.

Figura 5 - Ata de reunião do CGL TI Queimadas 10/11/2015 (p.1) - Sobre relatório e outros
temas.
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Figura 6 - Ata de reunião do CGL TI Queimadas 10/11/2015 (p.1) - Sobre relatório e outros
temas.

Figura 7 - Reunião do CGL - 10/11/2016
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Figura 8 - Reunião do CGL da TI Queimadas em 21/07/2016.
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Figura 9 - Ata de reunião do CGL - 21/07/2016 - Registro sobre diversas atividades
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Reuniões com indígenas por núcleos da TI
No que diz respeito às atividades agrícolas foram realizadas reuniões com
indígenas por núcleo que compõe a TI.
Figura 10 - 29/06/2015 – Reuniões com lideranças indígenas dos núcleos “Sede” e “Campo”
sobre atividades agrícolas.

Contratados indígenas
Ao longo da execução do PBA-CI houveram alterações dos indígenas
contratados para as funções previstas no PBA-CI e certamente, o perfil dos
contratados indígenas, a experiência que consolidam ao longo das atividades do
projeto e sua alteração influenciam nas atividades do PBA-CI. No período do último
ano de execução ocorreram três substituições de contratados indígenas: mais
recentemente, maio-junho de 2016, foi substituído um dos agente de defesa ambiental
(Imério Ninvaia por Amarildo Ga Vog Correa) que havia sido contratado havia poucos
meses, mês de fevereiro de 2016, e o coordenador indígena Florides Nato que já
estava contratado desde o segundo semestre de 2012. O indígena Imério Ninvaia já
havia entrado em substituição ao indígena Levi Marcelo Frederico, que havia
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permanecido poucos meses no cargo. O cargo de Agente de Defesa Ambiental foi
aquele com maior rotatividade de contratados indígenas no PBA-CI. Deve-se salientar
que em são as lideranças indígenas que decidem sobre a demissão e contratação no
âmbito do PBA-CI.

Figura 11 - Ata de reunião do CGL - 19/05/2016 – Demissão de contratados indígenas. A
demissão de Marianne Marcelo foi em seguida reconsiderado pelas lideranças indígenas.

Pesquisadores indígenas: atividades audiovisual e dialogia
Conforme se encontrado detalhado no programa 5, neste ano de execução do
PBA-CI vem sendo realizadas atividades voltadas à pesquisa e capacitação
audiovisual, cujo foco principal de pesquisa é o artesanato realizado na terra indígena.
Através dessas atividade foram realizadas entrevistas e registros audiovisuais
com diversos indígenas da TI, em sua maior parte, mulheres indígenas artesãs. Tal
atividade, além de possibilitar a pesquisa e divulgação da mesma para os jovens
indígenas da TI, possibilita, ainda, a continuidade do conhecimento, a aproximação, em
diversas vezes consolidadas a partir de relações de comensalidade, e, construção de
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maior diálogo da equipe técnica com famílias indígenas, podendo uma valorização e
tradução mais efetiva de ações para essas famílias a partir do PBA-CI.
O compartilhamento dos indígenas mais velhos, que têm o conhecimento, com
jovens pesquisadores indígenas e equipe técnica de não-indígenas sobre os artesanatos
é bastante generosa e rica. São trocados conhecimentos desde aspectos sobre uso de
matérias primas, passando pelos modos de comercialização e dificuldades enfrentadas e
até mesmo as relações entre indígenas na elaboração dos artesanatos, possibilitando
ações mais qualitativas para os indígenas. Exemplo dessas ações qualitativas é o próprio
acervo audiovisual que está sendo construído e já foi utilizado como material de apoio na
escola indígena da TI. Na realidade, a própria intensificação dos diálogos sobre o
artesanato indicaram caminhos para as ações realizadas junto a Escola Estadual Indígena
Cacique Crispim Gy Mu, conforme descritas no programa 5 no presente relatório.
Está sendo produzido um curta-metragem para divulgação do artesanato da TI,
que em breve estará concluído, permitindo maior divulgação do artesanato entre
indígenas e não-indígenas.
Cabe destacar ainda a quantidade significativa de material audiovisual bruto que
poderá ser utilizado para fins diversos pelos indígenas da TI. Esta atividade que, resulta
em material para divulgação do artesanato, possibilita em seu processo incremento
qualitativo do diálogo entre indígenas e não indígenas que vão além das reuniões formais
do Comitê Gestor Local. Essas atividades não são apenas eventos técnicos de registros
objetivos para composição fílmica, mas pesquisa que cria aberturas para execução
qualitativa do PBA-CI .
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Figura 12 - 12/08/2015 - A partir de atividade da TI

Figura 13 - 28/08/2015- Utilização de material de pesquisa sobre artesanato em escola da TI
Queimadas
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Figura 14 - 7/10/2015 - Diálogos sobre artesanato audiovisual e pesquisa diálogo com "mais
velhos"

Execução de Cerca: “projetos” e “coletivo”
Projetos como o da bovinocultura de corte envolvem uma série de aspectos
para a sua execução. . Na TI Queimadas a bovinocultura de corte é entendida como
socialmente “coletiva”, em sentido amplo, comunitária. Nesse âmbito continuamos a
abordar às questões relativa a execução de projetos “coletivos” explanadas em
relatório 2014-2105: o “coletivo” não encontra função e organização a todo tempo
enquanto unidade político-sociológica. A instalação de cerca na TI em área total de
aproximadamente 5 alqueires destinado a pastagem para recebimento de gado. As
lideranças indígenas e os contratados indígenas propuseram que, junto aos contratados
indígenas, trabalhassem outros indígenas da TI, pois a atividade de bovinocultura geraria

"grande benefício a todos”. Houve durante determinado período impasse na resolução
dessa questão, diferente do que ocorreu na atividade coletiva de mandioca, realizada
no final de 2014.
No caso da bovinocultura a proposta das lideranças não dizia respeito a “mutirão”
envolvendo “todos”, mas grupos representativos relacionados aos núcleos da aldeia.

Não houve consenso, entre lideranças indígenas, contratados indígenas e líderes de
famílias extensas da aldeia, quanto a participação ou não de outros indígenas além
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dos contratados indígenas. Após diálogos internos, os indígenas decidiram pela
execução das atividades pelos contratados indígenas com contribuições de indígenas
dos núcleos que se dispusesse A atividade ainda está por ser concluída, assim como,
a construção de curral para recebimento de bovino (Ver histórico da atividade nesse
último ano nas seguintes atas: 21/07/2015; 02/09/2015; 10/11/2015)

Figura 15 - 29/03/2016 - Instalação de cerca

Ainda com relação à atividade de bovinocultura de corte enquanto “projeto
coletivo” a equipe técnica atuou junto aos indígenas buscando qualificar a proposta
na perspectiva e organização interna da TI. Isto significa abordar: em que medida o
pasto seria de uso exclusivo para o gado adquirido a partir do PBA-CI; se houvesse
gado de famílias da TI como seria realizado a vacinação ou fornecimento de sal e se
o gado seria de uso exclusivo para abate e fornecimento de carne em período de
festas ou se seria vinculado a geração de recursos financeiros. As lideranças
indígenas manifestaram preocupação quanto a possibilidade de ocorrer a venda de
todo gado caso houvesse alteração do cacique e lideranças da TI (Ver ata:
02/09/2015). Buscou-se qualificar a execução da atividade haja visto as problemáticas
já abordadas em torno dos projetos “coletivos”.
No âmbito da execução do PBA-CI, deve-se ter em vista a qualificação dessas
experiências, tanto aquelas que não são bem sucedidas do ponto de vista da
organização (caso da mandioca entre 2014-2015), aquelas que geram impasses
temporários (a instalação da cerca) e quanto discussões que permitem maior
aprofundamento sobre interesses internos da TI e potencial da atividade em questão.
A partir de sua qualificação essas experiências são contribuições duradouras para a
execução do PBA-CI, considerando que não há modelo pronto-acabado para
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viabilização de determinadas atividades “coletivas” na TI Queimadas, caso da
bovinocultura de corte.
Não se deve de antemão afirmar que esses modelos de atividades são em
absoluto inadequados à organização sócio-política da terra indígena. Mas é a
qualificação dessas experiências que permite maior abertura e concretude para
discussões entre indígenas e equipe técnica sobre os mais adequados modelos de
implantação das ações.
No caso específico da instalação de cerca para bovinocultura de corte
considera-se que o período de “impasse”, em parte como referente a temporalidade e
as questões político-sociais internas da TI. Nesse contexto a equipe técnica propôs
mesmo a substituição da atividade. Os indígenas, reafirmaram, todavia, o interesse
na sua execução. Estabelecer o diálogo, e na medida que adequado e possível,
convergir para o estabelecimento alternativas a partir da própria organização da TI,
indicam contribuição efetiva e durável da execução do PBA-CI na TI Queimadas. Em
determinados aspectos buscar alternativas externas (como seria o exemplo de
contratação de uma empresa para execução de serviço completo de instalação de
cerca) para resolução de “impasses” na execução do PBA-CI apesar de criar
celeridade, pode não fortalecer a organização social das TIs em desafios que são
apresentados. Apesar abordarmos a partir de ação específica (a instalação de cerca)
trata-se de reflexão ampla sobre a política indigenista de mitigação/compensação e/ou
controle. Deve-se refletir sobre cada ação em execução do PBA-CI e os contextos
específicos da TIs tendo por horizonte contribuição durável a organização social das
TIs frente a questões incluídas sob o escopo da “execução de Projetos”, incluindo
àquelas derivadas de impacto socioambiental de empreendimentos.
2.1.2 Subprograma de Articulação Inter-aldeã e interinstitucional do PBA

Atividade Realizadas
-

Realização de Reunião Interaldeã em agosto de 2015 e julho de 2016

-

Realização de Curso sobre Cadeia de Bambu disponibilizado pela
EMATER;

-

Realização de Curso de Sementes Florestais(Agrobiodiversidade)
disponibilizado pela EMATER;
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-

Reunião da equipe técnica de campo e coordenador agrícola com a
EMATER para montagem do curso de agricultura;

-

Participação de indígenas da TI Queimadas em Feira de Sementes de
Ortigueira/PR;

Análise Crítica: 2012-2015
A participação dos representantes da TI Queimadas, assim como nas demais
instâncias das atividades do PBA vêm se tornando mais satisfatória. Nas primeiras
reuniões os representantes desta TI não participavam ativamente das reuniões isto é,
de forma mais propositiva. Mas tal situação foi mudando durante as reuniões
colaborando com suas experiências, e levaram as informações às lideranças locais e
demais membros do CGL. Em suma, aos poucos percebe-se um maior envolvimento
dos membros do CGL com as atividades do PBA, assim como uma progressiva
compreensão do processo.
Neste período tomou-se conhecimento que a EMATER dispunha de caixas de
abelha "com ferrão" e "sem ferrão" e outros materiais relacionados para a TI
Queimadas. Assim houve uma consulta da equipe técnica com a terra indígena para
avaliar o interesse. Confirmado o interesse das lideranças indígenas foi indicado o
local e apoiado com o transporte do material.
Foi destacado aos indígenas que não se trata de atividade do PBA-CI, que
estava sendo realizado apenas apoio, sem vínculo direto com qualquer atividade de
apicultura ou meliponicultura promovida a partir do PBA-CI.
Análise Crítica: 2015-2016
Reuniões Inter-aldeã
As reuniões foram realizadas em agosto de 2015 e julho de 2016 nas TIs
Barão de Antonina e Laranjinha, respectivamente. As reuniões são importantes no
que tange à organização e articulação entre aldeias no que condiz à execução do
PBA-CI. Num período em limitação de acompanhamento da FUNAI-DF as reuniões
inter-aldeãs evidenciam ainda mais sua importância.
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EMATER
Foram realizados os cursos de Sementes Florestais, no período de 29 à 30
de setembro de 2015 na TI Apucaraninha, e de Bambu com duração de quatro dias
em Morretes/PR As tratativas para concretizar estes cursos vem sendo realizadas
desde 2014 com a EMATER.Esta parceria é positiva podendo dar continuidade em
outros cursos até mesmo independente do PBA-CI.
O potencial também é observado na contribuição à EMATER proporcionado
pela experiência de indígenas e da equipe técnica do PBA-CI, no âmbito da execução
de “projetos” e assistência técnica em terras indígenas kaingang e guarani.
Feira de Sementes de Ortigueira/PR
Através da mediação inicial da equipe técnica de campo do PBA-CI viabilizou
maior participação de indígenas na Feira de Sementes de Ortigueira/PR, seja na
organização e na participação efetiva da referida Feira . Deve-se destacar que no dia
Feira de Sementes, além da exposição e troca de sementes realizadas pelos
indígenas foi também viabilizado a apresentação de Grupo de Dança da TI
Queimadas. Deve-se destacar que trata-se de relação interinstitucional que poderá
prosseguir posteriormente independente do PBA-CI.
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2.1.3 Subprograma de Intercâmbio

Atividade Realizadas
-

Intercâmbio com indígenas guarani e kaingang em Mostra Cultural na TI
Ywy Porã, em novembro de 2015 (participação de 2 indígenas da TI
Queimadas);

-

Intercâmbio com indígenas katukina no âmbito de capacitações
audiovisuais ocorridas em setembro de 2015;

-

Intercâmbio realizado com agricultores familiares no âmbito da Feira de
Sementes de Ortigueira/PR, ocorrida em agosto de 2015;
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-

Intercâmbio com indígenas guarani e kaingang no âmbito da 3° Feira de
Sementes Crioula Indígena Ymâu da TI Pinhalzinho, ocorrido em outubro
de 2015.

Análise Crítica: 2012-2015
No 1° semestre de 2014 foram realizadas viagens para as TIs Guarita
(Kaingang, Tenente Portela/RS) – dois participantes da TI Queimadas – e TI Renascer
(Guarani, Ubatuba/SP) – três participantes da TI Queimadas. A viagem a TI Guarita
possibilitou contato com modo de organização de Associação Indígena, e também
Cooperativa na qual participam indígena e não-indígena. Os indígenas também
entraram em contato com a política indigenista desenvolvida pela EMATER do Rio
Grande do Sul e com a elaboração de artesanato dos kaingang da TI.
Também a viagem a TI Renascer possibilitou contato com a aldeia em que é
utilizado frequentemente recursos audiovisuais e em que é estabelecido política de
“valorização cultural”.
A amostra de artesanato ocorreu ao longo de uma semana com visitação de
diversas aldeias e escolas não-indígenas. O evento envolveu exposição e venda de
artesanato e várias apresentações culturais. A visita realizada pelos indígenas da TI
Queimadas serviu para estimular entre os mesmos a organização de eventos
similares. Foi também momento no qual foi realizado troca de experiências com
indígenas guarani da TI Pinhalzinho e de outras TIs da região.
Análise Crítica: 2015-2016
Feira de Sementes da TI Pinhalzinho – 2016 > Participação de três indígenas
da TI Queimadas.
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2.2

PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS

2.2.1 Subprograma de Agricultura

Relação das principais atividades desenvolvidas:
-

Reuniões com Comitê Gestor Local e famílias para discussão e
planejamento das atividades agrícolas que seriam trabalhadas na terra
indígena;

-

Orientações técnicas sobre uso de trator e implementos agrícolas para
realização de preparos de solos visando cultivos da safra de cereais
2015/2016;

-

Disponibilização de recursos produtivos para o cultivo mecanizado da
safra de cereais (cerca de 6 alqueires de feijão e 6 alqueires de milho);
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-

Manutenção e conserto de tratores e implementos agrícolas utilizados nas
atividades relacionadas ao PBA/CI;

-

Disponibilização de sementes de feijão e milho para cultivos em áreas não
mecanizáveis (conhecidas como “roças de toco”);

-

Organização

de

cursos/capacitações

técnicas

sobre

tratores

e

implementos agrícolas;
-

Desenvolvimento de projeto de bovinocultura de corte:

-

Organização de reuniões para discussão sobre interesses e expectativas
de indígenas em relação à criação de bovinos na TI e condições
necessárias para o bom andamento da atividade;

-

Orientação e acompanhamento técnico no processo de formação de
pastagens;

-

Disponibilização de materiais para a construção de cercas;

Organização de curso para instalação de cercas de arame liso para criação de
bovinos
Análise Crítica 2012-2015
Após 2 meses do início dos trabalhos da equipe técnica e selecionados os
indígenas que atuariam no Comitê Gestor Local, houve a destituição do cacique e de
algumas lideranças de confiança do mesmo. Com isto, as ações deste ficaram
interrompidas por cerca de 3 semanas, afetando o andamento dos trabalhos na terra
indígena.
Além do contexto interno desfavorável outras questões como a relação com a
equipe técnica, a expectativa dos habitantes de Ortigueira sobre os acontecimentos
na Terra Indígena, a contratação de um prestador de serviços para preparo do solo,
dificultou o inicio dos trabalhos voltados para a atividade agropecuária sendo as
primeiras gradagens feitas mais tardiamente. Somado a isto ocorreu um longo período
de chuvas que impossibilitou o trabalho com tratores por cerca de 1 mês.
Assim, o cultivo das áreas coletivas de milho e feijão ocorreram em épocas
pouco apropriadas para o bom desenvolvimento das plantas, reduzindo então a
capacidade ou potencial produtivo das mesmas. No entanto, se tais cultivos não foram
promissores no que tange a produtividade mas por parte das lideranças foram
relevantes experiências, possibilitando a troca de conhecimentos entre equipe técnica
e indígenas envolvidos contribuindo para orientar futuras ações/safras. Ademais, cabe
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salientar que o fato dos solos já terem sido trabalhados mecanizados (e terem
recebido adubação de plantio) favorecerá os próximos preparos.
Ainda em relação a safra, outros fatores influenciaram o andamento,
dimensão da área plantada e potencial produtivo da mesma, cabendo salientar:
-

- Extravio de insumos: devido ao fato dos insumos adquiridos pelo PBA
terem sido armazenados em barracões da comunidade, uma vez que as
construções previstas não estavam prontas.

-

Fertilidade de solos: os solos das áreas coletivas de produção apresentam
acidez e teores de alumínio elevados, sendo que jamais foram corrigidos,
o que prejudica o desenvolvimento e produtividade do feijão e milho.

No que tange as capacitações, no período foram realizados apenas dois
cursos, referentes a operação e manutenção de tratores/implementos agrícolas .
Houve boa participação dos indígenas, sendo que apenas três não foram aprovados
(por desistência). Mas novas capacitações estão programadas como forma de
fornecer novos orientações/instruções de uso dos implementos que estão sendo
adquiridos para a TI. Para as mulheres foram programados dois cursos: panificação e
derivados de mandioca.
Em relação as áreas coletivas de produção, foram cultivados cerca de 14ha
de milho e 15ha de feijão, que conforme acordado em reuniões, será manejado com
puxirões e terá o produto da colheita dividido conforme dedicação e tempo de trabalho
das famílias envolvidas.
No que tange as áreas familiares, foram disponibilizados cerca de 500Kg de
sementes de feijão carioca (IAPAR 81), que possibilitaram o cultivo de
aproximadamente 9, 2 ha (se adotarmos como consumo médio de sementes
120Kg/alqueire).
Quanto ao milho, foram disponibilizados cerca de 240Kg de sementes de
milho crioulo (oriundos de parcerias com a ASPTA/CONAB e UEPG/IFPR), como o
Palha-roxa, Azteca e Maia; que possibilitaram o cultivo de 10 ha (adotando-se como
consumo de sementes 20/hectare).
No período de julho/agosto de 2013 foram realizadas reuniões com as famílias
e o Comitê Gestor Local visando conversar sobre planejamento das atividades
agrícolas para primavera/verão seguinte. Ficou acordado então que a safra de cereais
2013/2014 seguiria a dimensão prevista no PBA/CI (12, 4 alqueires de feijão e 12, 4
alqueires de milho). E o tamanho de área que cada família teria direito a cultivar
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poderia variar especialmente em função do número de indígenas interessados em
realizar cultivos (uma vez que nem todos indígenas trabalham com agricultura ou
tinham interesse em trabalhar naquela safra). Assim, resultou em uma área média de
cerca de 6.000m2 para cerca de 40 famílias, cabendo salientar que várias destas
famílias repartiram o produto das colheitas com outras famílias e/ou familiares que
ajudaram a realizar plantios, capinas e colheitas manuais.
Ao contrário da safra de cereais 2012/2013, quando os preparos de solos
foram realizados por um tratorista não indígena contratado nesta 2013/2014 safra o
preparo foi realizado por indígenas. Para tanto passaram por capacitações e
receberam orientações técnicas para a realização das operações agrícolas com
tratores, grade aradora, niveladora e plantadeira de cereais. Devido ao atraso dos
fornecedores na entrega dos implementos agrícolas o preparo do solo foi iniciado em
setembro de 2013, com a distribuição e incorporação de cerca de 5, 6 toneladas de
calcário dolomítico por alqueire.
Em função da indefinição de lideranças quanto a possibilidade de
empréstimo/uso compartilhado da plantadeira para a realização de serviços não
previstos no PBA/CI famílias se reuniram com lideranças e definiram que realizariam
os plantios de feijão com plantadeiras manuais (matracas).
Com isto, boa parte dos plantios de feijão acabaram ocorrendo entre o final
de outubro e o início de novembro . Acredita-se que o fato das famílias terem realizado
os plantios manualmente favoreceu para que as mesmas valorizassem o feijão
colhido. No entanto, o preço do produto no mercado tenha deixado muitos frustrados,
especialmente aqueles que esperavam conseguir renda com excedente das
produções.
Ainda em relação ao cultivo de feijão, rendeu colheita em boa parte das áreas,
mesmo naquelas onde plantas espontâneas (“matos”) não foram controladas. O fato
dos cultivos terem sido realizados de maneira manual em disposições de
linhas/espaçamentos impossibilitou a pulverização mecanizada das áreas, que
felizmente pouco apresentaram problemas com pragas ou doenças.
Quanto aos cultivos de milho, foram realizados entre novembro e dezembro,
com a plantadeira adquirida para a TI pelo PBA/CI. Em função de características
físico-químicas dos solos cultivados e da falta de chuvas que acompanharam
desenvolvimento inicial dos cultivos boa parte das áreas de milho cultivadas não
resultaram em colheitas.
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No que tange a implantação de outros cultivos, em maio de 2014 foi iniciado
trabalho de levantamento de interesses de indígenas quanto a diversificação de
cultivos visando atender lógicas de autoconsumo e/ou geração de renda monetária.
Entre outubro e novembro de 2013 foram realizadas calagens em cerca de 24
alqueires

de

solos

distribuídos

ao

longo

da

TI

Queimadas,

utilizando

aproximadamente 5, 6 toneladas de calcário dolomítico por alqueire; dose
determinada valendo-se do método de saturação por bases (Quaggio, 2000)1, a partir
da interpretação de resultados de análises de solos realizadas em março de 2013 e
de outras características dos solos e do calcário trabalhado.
Quanto ao efeito da calagem, os resultados das novas análises de solos
(realizadas em janeiro de 2014 – três meses após a distribuição do calcário)
mostraram que sua eficiência foi praticamente nula na correção da acidez, por outro
lado ela favoreceu de maneira considerável a melhoria da CTC efetiva e da saturação
por bases dos solos.
Considerando a baixa eficiência da calagem realizada para os cultivos da
safra 2013/2014, foi programada para julho de 2014 uma nova distribuição de calcário
nos solos da TI Queimadas. Já a fosfatagem que estava prevista para ocorrer entre
setembro e outubro de 2013 acabou não acontecendo em decorrência da opção de
lideranças e de outras famílias de indígenas em plantarem feijão no referido período.
Com isto a distribuição do fosfato natural reativo adquirido para a TI foi reprogramada
para abril de 2014, início dos preparos de solos para cultivos da safra de cereais
2014/2015, o que não ocorreu devido o trator que estava em manutenção.
Quanto aos dados referentes aos cultivos de cereais realizados na TI, as
áreas familiares de produção de milho e feijão totalizaram aproximadamente 30
hectares cada, sendo que cerca de 40 famílias cultivaram em áreas que apresentavam
cerca de 6.000m2 de tamanho cada, cabendo ressaltar que várias destas famílias
repartiram o produto das colheitas com outras tantas famílias e/ou familiares que
ajudaram a realizar plantios, capinas e/ou colheitas manuais.

QUAGGIO, J.A. Acidez e calagem em solos tropicais. Campinas, 2000, 111p. Instituto Agronômico –
IAC.
1
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2.2.1.1 Cultivos de cereais em áreas mecanizáveis e em “roças de toco”
Visando viabilizar o cultivo mecanizado de feijão e milho nas dimensões
previstas no PBA/CI - 12, 4 alqueires de feijão e 12, 4 alqueires de milho, foram
disponibilizados 2.240Kg de sementes de feijão e 680kg de sementes de milho a
indígenas da TI Queimadas. Apesar do volume total de sementes possibilitar o cultivo
das dimensões citadas a área total plantada acabou sendo inferior devido a
desistência de indígenas em cultivarem feijão e milho nas áreas mecanizáveis por
entenderem que não poderiam controlar o mato apenas com capinas manuais e como
não poderiam usar herbicidas nos cultivos (conforme determina o PBA-CI) tiveram
receio de plantarem e perderem as roças. Outra razão segundo os indígenas é devido
a distância entre a casa e a roça, que em certos casos chega até 7 km.
O total de 2.230 kg de sementes de feijão foi distribuído para 77 indígenas
como segue:
-

- 1 indígena recebeu cerca de 160Kg de sementes, que possibilitaria o
cultivo de aproximadamente um alqueire;

-

31 indígenas receberam 40 Kg de sementes de feijão do tipo preto ou
carioca possibilitando o cultivo de aproximadamente 6.000m 2

ou “

¼ de

terra”2 por família, permitindo produzir cerca de 10 sacos de 60Kg/área
cultivada ;
-

39 indígenas receberam 20 Kg de sementes de feijão carioca ou preto
cada;

-

1 indígena recebeu 30Kg de sementes de feijão carioca;

-

1 indígena recebeu 10Kg de sementes de feijão preto.

Do total de 77 indígenas somente 30 deles haviam efetivamente plantados as
sementes nos arados. Os 47 que também receberam sementes mas não plantaram
nos arados temos que alguns plantaram áreas pequenas nas proximidades da casa
ou em roças de toco e outros acabaram consumindo as sementes.
No que tange as sementes de milho para o cultivo “nos arados’” foram
disponibilizados 680Kg dos quais cerca de 130Kg eram de cultivares crioulos (Palharoxa, Caiano, São Pedro, Branco Pérola e Branco Antigo) que foram distribuídos para
dezesseis indígenas, visando a multiplicação das sementes. Quanto aos outros 550Kg
Unidade métrica adotada por indígenas para se referirem a cultivos de aproximadamente 6.000m 2 –
¼ de um alqueire paulista (24.200m 2).
2
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de sementes, eram da variedade IPR164 e CATI Verde e foram distribuídos não só
pelo coordenador do CGL como por outras lideranças indígenas em diversos dias e
horários, o que dificultou o acompanhamento do coordenador do CGL que então não
conseguiu anotar “em seu caderno” o nome dos indígenas que receberam as
sementes.
Além destas quantidades de sementes de feijão e milho foram também
disponibilizadas outros 920kg de sementes de feijão e 800kg de sementes de milho
para atender principalmente demandas de indígenas que voltaram a realizar “roças
de toco” em áreas conhecidas como Estação.
Nas “roças de toco” é comum o estabelecimento de parcerias e a troca de
serviços entre os indígenas. No caso das “roças de toco” da área conhecida como
Estação, um grupo de 23 indígenas cultivou cerca de “três quartas de terra3” cada
(totalizando cerca de 20 alqueires de cultivos), principalmente através da troca
serviços de roçadas e plantios manuais, com “matraca ou pica-pau”, equipamento
para a realização de plantios.
As “roças de toco” normalmente tem produções orientadas para o
autoconsumo dos indígenas, sendo que alguns destinam parte destas produções para
alimentarem criações de aves/suínos e/ou ainda obterem renda monetária com
vendas diretas no comércio local .
2.2.1.2 Sobre correções de solos com fertilizantes
Entre agosto e setembro de 2014 foram realizadas calagens em cerca de 12
alqueires

de

solos

distribuídos

ao

longo

da

TI

Queimadas,

utilizando

aproximadamente 8, 5 toneladas de calcário dolomítico por alqueire. O planejamento
inicial envolvia a calagem de cerca de 24 alqueires, no entanto especialmente devido
a problemas mecânicos com um dos tratores da TI (Massey Ferguson 4292) e outras
demandas de uso do trator John Deere 5605, as calagens foram reprogramadas para
acontecerem entre junho e julho de 2015.
Já a fosfatagem que estava prevista para ocorrer em abril de 2014 (início dos
preparos de solos para cultivos da safra de cereais 2014/2015), acabou não
acontecendo devido aos problemas com os tratores acima citados.
3

Um dos termos adotados pelos indígenas para se referir a uma área com dimensões de
aproximadamente 18.150m 2 – equivalente a três quartos de um alqueire (24.200m 2).
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2.2.1.3 Sobre o cultivo de feijão
Cultivares trabalhados: Grupo carioca (IAC Formoso e BRS Pérola);
Grupo preto (IPR Uirapuru e cultivar crioulo);
Épocas dos cultivos: outubro a dezembro de 2014;
Espaçamentos trabalhados: variaram de área para área (plantios realizados
pelas famílias com plantadeiras manuais – “matracas”);
População de plantas: variou de área para área;
Pulverizações: não foram realizadas em função da dificuldade operacional de
pulverizar, com trator/pulverizador agrícola, áreas contínuas com plantios de
espaçamentos diferentes;
Produtividade média: de 5 a 10 sacos por “quarta de terra”;
Maiores dificuldades: manejo de plantas espontâneas (capinas dos “matos”
nas épocas mais críticas para o desenvolvimento dos feijoeiros).
2.2.1.4 Sobre o cultivo de Milho
Variedade: IPR164, Palha-roxa, Caiano, São Pedro, Branco Pérola e Branco
Antigo.
População de plantas: variável – plantios realizados manualmente;
Período dos cultivos: setembro a dezembro de 2014;
Pulverizações: não foram realizadas.
Produtividade média dos cultivos: áreas mecanizáveis ou de “arado” não
proporcionaram colheitas significativas.
2.2.1.5 Cultivos de olerícolas
Visando promover a diversificação da produção de alimentos e assim
favorecer a segurança alimentar e nutricional, tanto para o autoconsumo de indígenas
como para geração de renda monetária através da comercialização de excedentes ou
de cultivos voltados a venda direta, foram realizadas reuniões com lideranças e visitas
as famílias de três “núcleos ou áreas” da terra indígena Queimadas (Missão, Sede e
Campo).
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Nestas ocasiões foram especialmente levantados interesses sobre cultivos de
hortaliças, raízes e tuberosas. As hortaliças que mais foram mencionadas pelos
indígenas eram da família das cucurbitáceas (como abóbora e pepino); já entre as
raízes e tuberosas basicamente foram citadas mandioca e batata-doce .
Sobre o cultivo de hortaliças, foram adquiridas sementes de abóbora (três
cultivares), melancia (dois cultivares), pepino (dois cultivares) e abobrinha para
disponibilizar um envelope de cada cultivar para 54 indígenas que participaram de
reuniões, foram visitados pela equipe técnica ou por coordenadores indígenas do
Comitê Gestor Local. Mais 26 indígenas foram incluídos na distribuição de sementes
de hortaliças.
2.2.1.6 Cultivos de raízes e tuberosas
Embora não sendo previsto no PBA-CI o cultivo de mandioca e batata-doce
foram adquiridos e distribuídos ramas de mandioca para o cultivo de cerca de 2
alqueires paulista.
2.2.1.7 Frutíferas e plantas de uso tradicional
Conforme acordos com indígenas as atividades voltadas para o cultivo de
frutíferas, palmito pupunha e outras plantas de uso tradicional (como urucum, taquaras
e bambus) foi replanejado para a primavera/verão de 2015.
Neste sentido, a proposta técnica inicialmente visa à realização de
capacitações em quintais de algumas famílias nos núcleos Missão, Sede e Campo. A
idéia é que estes quintais possam não só ser espaços de divulgação de técnicas de
plantio como também de discussões e valorização das produções de alimentos para
autoconsumo das famílias de indígenas.
Participação em capacitações e eventos ligados a atividades agropecuárias
a)12° Feira regional de sementes crioulas e da agrobiodiversidade:
participação de 5 indígenas
b)Trabalhador na bovinocultura de corte: 29.07 à 01/08 de 2014. Participação
inicial de 10 indígenas concluído 4.
c)Trabalhador na aplicação de agrotóxicos: 30.09 à 03.10 2014. Participação
inicial 3 indígenas e concluído 1.
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d)Trabalhador na operação e manutenção de motosserras: 30.09 à 03.10
2014. Participação inicial 5 indígenas e concluído 3 indígenas.
Outras atividades agropecuárias
2.2.1.8 Implantação da bovinocultura de corte prevista no PBA/CI
No período foram realizadas reuniões com lideranças no sentido de identificar
o interesse da bovinocultura para os indígenas, sendo que num primeiro momento
definiu-se como prioridade a bovinocultura de corte. As atividades iniciais são
formação de pastagem de 5 alqueires paulista (definido no PBA), o cercamento da
área de pastagem, a construção de um curral, aquisição de animais e insumos para
manejo do rebanho. Neste período os solos foram preparados, semeadura realizada
a "lanço" e disponibilidade dos materiais para cercamento. E para o segundo semestre
de 2015 estão previstos a aquisição de animais, construção do curral e insumos para
manejo.
Apicultura
A produção de mel não está previsto nas ações do PBA para esta terra
indígena. No entanto, condições favoráveis como mata protegida, proximidade com o
município de Ortigueira grande produtor de mel e demanda dos indígenas acordou-se
que esta atividade seria iniciada.
Assim, foram retiradas na EMATER de Telêmaco Borba caixas de abelhas
que deverão ser espalhadas por um indígena, que já trabalha com abelhas e que foi
indicado pelo cacique da TI. Inicialmente os indígenas acordaram que dividirão o mel
colhido, o percentual que cada parte receberá ainda não foi estabelecido. Por fim,
cabe mencionar que tal experiência deverá vir a fornecer informações que poderão
auxiliar na elaboração de um provável projeto de apicultura para a TI.
Análise Crítica: 2015-2016
Para facilitar a leitura e compreensão dos relatos sobre o desenvolvimento ou
não de ações previstas no programa de apoio as atividades agropecuárias da TI
Queimadas entre o segundo semestre de 2015 e o primeiro de 2016, abaixo são
apresentadas algumas considerações iniciais sobre o assunto.
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Especialmente em função do momento do ano em que foi possível realizar
reuniões para elaboração de planejamentos agrícolas com lideranças e outros
indígenas da TI Queimadas (julho de 2015), do período ano em que foram iniciados
preparos mecanizados de solos (meados de setembro de 2015) - relacionado a
dificuldade de compatibilização de uso de tratores e implementos em atividades não
apoiadas e custeadas pelo PBA/CI) e do momento em que foram disponibilizados
alguns recursos produtivos pelo PBA/CI (outubro de 2015, caso das sementes de
feijão e milho); a implantação de boa parte das ações relacionadas aos cultivos de
vegetais no ano agrícola 2015/2016 foi planejada para ocorrerem entre novembro e
dezembro de 2015.
No entanto, em novembro de 2015 o volume de chuvas na região de Ortigueira
foi cerca de 200mm superior do que à média histórica, já em dezembro a chuva
excedeu em cerca de 100mm a média histórica; segundo informações do setor de
agrometeorologia do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR). Ademais, segundo o
mesmo Instituto entre o final de janeiro e o final fevereiro de 2016 o volume de chuvas
na região foi cerca de 150mm maior do que a média histórica.
Com isto, o desenvolvimento de boa parte das ações relacionadas aos
cultivos de vegetais para famílias da terra indígena Queimadas foram notoriamente
prejudicados pelo excesso e distribuição de chuvas que caiu na TI, especialmente
entre o final de outubro e dezembro de 2015 e do final de janeiro até o final fevereiro
de 2016.
1) Relatos sobre cultivos de feijão e milho em áreas mecanizáveis e em “roças
de toco”
Ao longo de julho de 2015 foram realizadas reuniões com lideranças e
indígenas que tinham interesse em realizar cultivos com apoio do PBA/CI, tais
encontros ocorreram em reuniões do Comitê Gestor Local e em espaços dos três
núcleos habitacionais da terra indígena: Missão, Sede e Campo.
O cultivo de feijão e milho foi planejado para ocorrer em solos mecanizáveis
(“arados”) e em áreas não mecanizáveis (“roças de toco 4”). Em relação às áreas
As “roças de toco” são áreas preparas e cultivadas sem o uso de tratores e grades aradoras. Nestas
roças, a vegetação que precede os cultivos (“capoeira”) é roçada com foices, facões e enxadas.
Quando secos, os restos vegetais roçados são queimados, possibilitando que dias depois sejam
realizados cultivos (principalmente de feijão, milho e abóbora) em solos que normalmente apresentam
“tocos” remanescentes da vegetação que precedia os cultivos.
4
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mecanizáveis, o planejamento inicial considerava o cultivo de aproximadamente 6
alqueires de feijão e de 6 alqueires de milho que deveriam ser preparados com trator
e implementos agrícolas disponibilizados pelo PBA/CI à terra indígena.
A referida área representa metade da área prevista e acordada na página 156
do PBA/CI (12, 4 alqueires ou 30 hectares de feijão e 12, 4 alqueires ou 30 hectares
de milho). Tal redução veio como consequência de resultados de experiências de
cultivos realizados principalmente na safra anterior (2014/2015), quando muitos dos
indígenas que costumam trabalhar com agricultura avaliaram que boa parte das “roças
de toco” tinham alcançado produtividades melhores do que as áreas plantadas no
“arado” (conforme apontado no relatório de atividades do período 2014/2015).
Quanto às “roças de toco”, deveriam somar cerca de 8 alqueires de feijão e 8
alqueires de milho que seriam apoiados unicamente com disponibilização de
sementes a partir de recurso oriundo da diminuição da escala de cultivos em área
mecanizada (que possui custo de produção maior do que as “roças de toco” –
especialmente por envolver dispêndios com uso e manutenção de tratores e
implementos agrícolas, bem com outros insumos agrícolas – para além das
sementes).
Para viabilizar o cultivo das dimensões de feijão e milho citadas, foram
disponibilizados 2.940Kg de sementes de feijão (1.470Kg de cultivares do grupo e
1.470Kg de três cultivares do grupo carioca) e 780kg de sementes de milho (de três
variedades crioulas: Palha Roxa, Caiano e Amarelão).
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Figura 16 - Sacos de sementes de feijão disponibilizadas pelo PBA/CI para a safra 2015/15
e distribuição de sementes de feijão e milho crioulo para indígena da TI Queimadas.

Ademais, para permitir o cultivo das áreas mecanizáveis foram realizadas
todas as manutenções periódicas e os consertos necessários para que o trator e os
implementos agrícolas adquiridos pelo PBA/CI para a terra indígena sempre
estivessem em condição de trabalho.
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Figura 17 - Manutenções periódicas e consertos realizados em trator e implementos da TI
Queimadas.

O total de sementes disponibilizado deveria atender cerca de 70 indígenas
que manifestaram interesse em realizar cultivos durante reuniões de planejamento
agrícola ou ainda posteriormente, em listas elaboradas por lideranças relacionadas à
agricultura – os “fiscais” de plantio e puxirão.
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Figura 18 - Fotocópia de lista de nomes de indígenas que trabalhariam “roças de toco” em
sistema de puxirão (elaborada por “fiscal de puxirão”).

Apesar do volume total de sementes disponibilizadas possibilitar o cultivo das
dimensões anteriormente citadas (14 alqueires de feijão e 14 alqueires de milho), a
área total plantada acabou sendo bem inferior. Especialmente em função do período
do ano em que foi possível realizar a reunião final de planejamento com lideranças e
famílias de indígenas da TI Queimadas (21 julho de 2015 – ver ata I disponível no
anexo I) e da época em que foram disponibilizadas as sementes de feijão e milho na
terra indígena (primeira semana de outubro de 2015), boa parte dos cultivos que
dependiam de preparos mecanizados de solos foram planejados para ocorrerem entre
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o final de outubro e meados de dezembro de 2015 (após o término de correções e
preparos de solos - que ocorrerem em setembro e outubro do mesmo ano).
Figura 19 - Transporte e distribuição de fertilizantes orgânicos (fosfato natural reativo +
composto orgânico) em área agrícola mecanizável (“arado”).

No entanto, o desenvolvimento de ações relacionados aos cultivos de feijão e
milho, tanto nas áreas mecanizáveis (arados) como nas “roças de toco” que
dependem da queimada de restos vegetais roçados – “coivara”), foram notoriamente
prejudicados pelo excesso e distribuição de chuvas que caiu na TI especialmente
entre o final de outubro e dezembro de 2015 e de meados de janeiro até o final
fevereiro de 2016.
Segundo informações do setor de agrometeorologia do Instituto Agronômico
do Paraná, em novembro de 2015 na região de Ortigueira choveu cerca de 200mm a
mais em relação a média histórica do entorno, já em dezembro a chuva excedeu cerca
de 100mm a média histórica.
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Na prática tal volume e distribuição de chuvas prejudicou de maneira decisiva
não só o trabalho de máquinas e implementos agrícolas nos “arados” (uma vez que
os solos ficaram sem condições de receberam trabalhos mecanizados) como também
inviabilizou as roçadas e coivaras de grande parte dos indígenas que tinham interesse
em realizar cultivos de feijão e milho nas “roças de toco” (cabendo mencionar o caso
de um indígena que investiu recursos para conseguir realizar “puxirões2” e pagar
diárias para “camaradas” para que conseguisse roçar aproximadamente dois
alqueires – mas depois de um longo período chuvas não conseguiu queimar a roçada
antes que a vegetação de espontâneas rebrotasse e impossibilitasse a realização de
cultivos no solo).
Conforme informaram algumas lideranças indígenas (como os “fiscais de
cultivos e puxirões”), a maior parte das famílias que receberam sementes para
plantarem acabaram não conseguindo realizar seus cultivos no ano agrícola
2015/2016; e dos poucos que conseguiram plantar, apenas três conseguiram realizar
colheitas dos feijoeiros plantados manualmente em “áreas de “arados” (com o uso de
“matracas”)

que

tinham

tamanho

médio

de

“uma

quarta

de

alqueire”

(aproximadamente 6.000m5). A média de produtividade nestes três casos foi de 4
volumes de feijão por “quarta de terra” (o que equivale a aproximadamente 250Kg).

De maneira breve ou objetiva, os “puxirões” podem ser entendidas como trabalhos realizados em
conjunto e que normalmente são mobilizados e organizados por uma família, que convida outras para
auxiliarem na realização de serviços (como plantios, capinas e construções) que envolvem ou não troca
de serviços futuros. Quem organiza o puxirão por tradição oferece a alimentação aos “companheiros”
de trabalho; sendo que alguns indígenas antigos relatam que “no passado” era comum que o anfitrião
do puxirão também ofertasse um baile aos trabalhadores que lhe ajudaram na realização do serviço.
5
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Figura 20 - Feijoeiros plantas e recém-colhidos manualmente por indígenas.

Sobre a distribuição de sementes na TI, desde o início do projeto um dos
coordenadores do CGL auxiliava na distribuição e registro de nomes dos indígenas
que receberam as sementes. No entanto, no ano agrícola em discussão (2015/2016)
tal coordenador teve dificuldades pessoais que acabaram influenciando na
capacidade dele se dedicar ao trabalho em questão; que envolve o interesse de muitos
indígenas e por isto exige uma mediação/participação continuada do coordenador do
Comitê Gestor Local da TI (já que quando chegam às sementes disponibilizadas pelo
PBA/CI, muitos indígenas interessados procuram diariamente lideranças e a equipe
técnica do PBA/CI para solicitarem que a as sementes sejam distribuídas
rapidamente, para que possam realizar seus cultivos na época que costumam).
Sobre os critérios para a determinação de quantidade de sementes
distribuídas por família, as discussões iniciais foram pautadas no que está previsto na
página 156 do PBA/CI: 2.500m2/família para cultivar até 30 ha - o que possibilitaria o
cultivo de até 120 famílias (demandando cerca de 15Kg de sementes/família). No
entanto, considerando que o número de interessados em realizar cultivos era inferior
ao previsto no PBA/CI, acabaram sendo disponibilizadas quantidades maiores de
sementes/família (que variou principalmente conforme o tamanho da área e o histórico
de trabalho com agricultura de cada indígena).
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1) Bovinocultura de corte
No relatório 2014/2015 foram expostas considerações sobre o projeto de
bovinocultura previsto no PBA/CI para a TI e iniciado apenas em 2014/2015 (e que
acabou não ocorrendo entre 2012 e meados de 2014 – conforme estava previsto no
PBA/CI). Em tal documento, entre outras coisas foi relatado que as atividades práticas
do projeto haviam sido iniciadas a partir de reuniões do CGL que visavam tanto
esclarecer questões referentes ao planejamento bem como sobre a execução do um
projeto de bovinocultura de corte previsto no PBA/CI para a terra indígena. Ademais,
no mesmo documento também foram apresentadas questões sobre a formação de
uma área de pastagem (com até 5 alqueires), que foi concluída de maneira parcial (3,
3 alqueires dos 5 inicialmente previstos) e satisfatório ainda no ano em 2015.
Após ter sido concluída tais etapa, em reuniões do CGL foram discutidas
questões relacionadas a necessidade da construção de cercas para que o gado
previsto no PBA/CI pudesse ser adquirido e disponibilizado na terra indígena ainda
em 2015 (ou até março de 2016 - antes da festa do dia do índio deste ano). Contudo,
devido a questões relacionadas à organicidade e temporalidade de lideranças e
contratados indígenas do CGL, tal ação acabou sendo retomada apenas em marco
de 2016, com a realização de um curso sobre instalação de cercas com arame listo
para criação de bovinos.
Atualmente a instalação das cercas está em andamento e deve ser concluída
até julho de 2016 (dependendo também de climáticas), quando também deverá ser
iniciada as correções de solos para a formação da área de pastagem pendente (1, 7
alqueires dos 5 previstos no PBA/CI). Posteriormente, conforme previsto no PBA/CI,
os próprios indígenas iniciarão a construção do curral; também necessário para que
possam ser adquiridos os bovinos previstos no PBA/CI (10 bezerras e 1 bezerro).
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Figura 21 - Fotos da área de pastagem formada e do curso de

1) Frutíferas e plantas de uso tradicional
Especialmente em função das dificuldades climáticas apontadas na
introdução deste relatório, o trabalho com as frutíferas e plantas de uso tradicional
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inicialmente previsto para ocorrer no final de 2015, foi reavaliado e replanejado para
ocorrer em 2016 e 2017.
PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES E EVENTOS LIGADOS A ATIVIDADES
AGROPECUÁRIAS
a) Feira regional de sementes crioulas e da agrobiodiversidade (Ortigueira) e
3° Feira de Sementes Crioulas Indígena Ymâu
Em parceria com outras instituições de ensino (UEPG), assistência técnica e
extensão rural (Fundação Terra) e movimentos sociais (MST e Via Campesina), a
equipe técnica do CGL das TI’s Queimadas e Mococa viabilizou a participação de
indígenas destas TI’s em evento sobre valorização de sementes tradicionais ou
crioulas realizado no município de Ortigueira; cabendo mencionar que além de
poderem participar de espaço de trocas de sementes tradicionais ou crioulas.
Ademais, também foi viabilizada a participação de três indígenas da TI
Queimadas na 3° Feira de Sementes Crioulas Indígena Ymâu, organizada por
indígenas da TI Pinhalzinho.
Figura 22 - Sementes crioulas, indígenas e técnicos do PBA/CI na 3° Feira de Sementes
Crioulas Indígena Ymâu

b) Operação de implementos agrícolas: plantadeira
Considerando que o atual operador de tratores e implementos agrícolas do
CGL da TI Queimadas nunca havia realizado trabalhos com plantadeiras
mecanizadas, foi viabilizada a participação do mesmo em curso de operação,
regulagem e manutenção de plantadeiras.
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O conteúdo teórico do curso ocorreu no Sindicato Rural de Ortigueira e as
instruções práticas foram realizadas na TI Queimadas, com a plantadeira adquirida
pelo PBA/CI para viabilizar os cultivos previstos no referido projeto.
Figura 23 - Curso de operação e manutenção de plantadeiras.

a) Curso de mecânico de motores a diesel para tratoristas
Com o objetivo de apresentar elementos básicos sobre mecânica de motores
a diesel (especialmente de tratores), foi realizada uma parceria com o Centro de
Treinamento Agropecuário do SENAR de Ibiporã (CTA Ibiporã/ SENAR) para que
fosse promovido um curso exclusivo para indígenas que normalmente operam tratores
nas TI’s apoiadas pelo PBA/CI.
O curso ocorreu de 9 a 13 de novembro de 2015 e contou com a participação
de 9 indígenas, que o avaliaram positivamente e solicitaram que fossem agendados
outros cursos sobre mecânica de tratores; além de durante o evento terem
demonstrado interesse em participar de curso de soldador rural
-

viabilizado em 2016.
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Figura 24 - Curso de mecânico de motores a diesel (com ênfase em tratores) para indígenas
realizado no CTA de Ibiporã.

a) Curso de soldador rural
Visando capacitar indígenas para o trabalho com máquinas para a realização
de soldagens (item previsto e adquirido pelo PBA/CI para as oito terras indígenas
apoiadas pelo PBA/CI), em parceria com o Centro de Treinamento Agropecuário do
SENAR de Ibiporã (CTA Ibiporã/ SENAR) foi viabilizado a realização do curso
Soldador Rural; que contou com a participação de sete indígenas (devido a
desistência de um indígena da TI Mococa).
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ANEXO I
Cópia digital de ata referente à reunião sobre cultivos da safra.
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2.3

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E GESTÃO TERRITORIAL

Atividades realizadas
-

Disponibilização mensal de 100 litros de diesel (caminhonete) e 40 litros
de gasolina (moto);

-

- Encaminhamento de moto e camionete para revisão periódica e
consertos;

-

Realização de revisões e manutenções de veículos;

-

Atividades relacionadas aos outros programas;

-

Orientações para uso de seguro e realização de acionamento de seguro
de veículo e moto.

Análise Crítica: 2012-2015
No período de 2012-2013 foi realizado o diagnóstico participativo sobre a
constituição dos solos da Reserva - solos arenoso e de terra basáltica -, nascentes,
matas ciliares, áreas de preservação e vias de acesso e trânsito interno. Também
integra a elaboração do referido diagnóstico visitas familiares nas quais foram
levantados dados e indicativos socioeconômicos e dados relativos à produção
agrícola e agropecuária.
Uma das atividades desse programa é a elaboração do Plano de Gestão
Territorial nas TIs que integram o PBA-CI. Encontra-se em fase inicial contando com
a realização de duas oficinas nas TIs Queimadas e São Jerônimo, respectivamente
nos meses de abril e maio de 2013, com a participação de representantes do CGL da
TI Queimadas, assim como o envolvimento de pessoas mais experientes - foco das
duas oficinas. De maneira geral verificou-se nas duas oficinas a participação efetiva
de pessoas mais velhas das oitos TIs, com enriquecedora troca de experiências com
lideranças mais jovens envolvidas na execução do PBA-CI. Ressalta a inexpressiva
participação dos caciques nas oficinas.
Também, neste período, foram disponibilizadas veículos (1 camionete 4x4 e
1 moto off Road) para deslocamento e monitoramento das áreas da TI A questão dos
veículos gerou certos conflitos entre os indígenas que depois conseguiram chegar
num acordo sobre o uso dos mesmos.
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Integra as ações do PBA-CI viabilizar a licença para motorista (Carteira
Nacional de Habilitação) cujo inicio deu-se em fevereiro de 2013. No entanto, veio
encontrando dificuldades para sua viabilização em razão das reprovações dos
candidatos nos testes psicotécnicos.
Também visando a redução de riscos em atividades realizadas, foi realizado
o curso de 40h de Operação e Manutenção de Motosserras disponibilizado pelo
SENAR. Para esse curso houve a participação de 04 indígenas da TI Queimadas.
Neste período foi realizado atividades e oficinas na TI São Jerônimo(Guarani)
contando com a participação da equipe técnica de ciências humanas que atua nas
demais TIs. Tal atividade visou assim não apenas a efetiva implementação de
etnomapeamento na TI São Jerônimo, mas ainda como experiência e discussão da
equipe técnica sobre as possibilidades de implementação nas demais TIs. A atividade
foi realizada em dois dias e envolveu desde a conversa com pessoas mais idosas
sobre locais referenciais na TI até o uso de GPS.
Em período anterior na TI Apucaraninha a equipe de Ciências Humanas
também participou de discussões sobre implementação de agroflorestas na TI. A
equipe técnica participou sugerindo discussões e vídeos a serem apresentados
relacionados ao tema.
Na TI Queimadas foi apresentado a experiência de (etno)mapeamento
realizado por etnias como a Ashaninka, assim como também foi conversado sobre
aquela realizada entre os guarani da TI Pinhalzinho.
A partir desta avaliação uma das propostas para início da atividade de
(etno)mapeamento na TI é aquela visando as áreas de atividades agrícolas e áreas
de coleta de bambu.
Análise Crítica: 2015-2016
Conforme já abordado em relatório 2014-2015, a contribuição de um plano de
Gestão Territorial a partir do apoio do PBA-CI está relacionado às gestões territoriais
já em desenvolvimento na TI Queimadas. A prioridade até o momento não foi a
realização de atividades no sentido de formalização de um plano de Gestão Territorial
na TI Queimadas.
De todo modo, deve-se compreender que muitas das gestões realizadas na
TI Queimadas tornam-se a base da própria execução do PBA-CI desde o seu início.
Algumas ações do Programa de Agropecuária estão diretamente relacionadas à
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gestão territorial realizada na TI, como a escolha de áreas para agricultura
mecanizável, a divisão entre famílias da TI que seguem diretamente as atribuições e
distribuição realizada internamente pela comunidade indígena, as áreas de toco, as
quais foi disponibilizado semente para plantio a partir do PBA-CI, também seguem a
organização interna dessas áreas na TI, a mobilização de lideranças indígenas
específicas da TI, como os “Fiscais”, a seleção, mapeamento e planejamento da área
de atividade de bovinocultura de corte(pecuária) e as delimitações e atribuições de uso
do território kaingang. O programa de fomento à cultura associadas à gestão territorial na
TI, quer seja a partir do reconhecimento das áreas (e também das insuficiências) para
coleta de matérias-primas utilizadas atualmente (como a taquara e o bambu), quer seja a
partir de referenciais históricos de uso do território indígena. Destaca-se, por exemplo, a

escassez de bambu dentro da terra indígena demarcada, sendo que a maior parte dos
artesãos indígenas que tem interesse no seu uso deve busca-lo fora da TI. Nesse
escopo ainda, vê-se a inter-relação também com as ações do programa 4 sobre
recuperação de áreas degradadas do PBA-CI, onde está previsto o plantio de 5
alqueires de bambu que estão associados : aos modos de distribuição e plantio do
mesmo, levantamento de interesse de outras espécies além daquelas para cestaria,
são atividades de gestão territorial na TI. As ações voltadas para a vigilância e gestão
territorial devem ser observadas considerando além da interelação entre programas
as normativas da PNGATI (Decreto nº 7.747, de 5 de julho de 2012).
Manutenção de Veículos
Problemas frequentes ocorrem com os veículos camionete disponibilizados
no âmbito deste programa. As reflexões sobre este tema podem ser observadas no
âmbito do Programa 1.
2.4

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E PROTEÇÃO
DE NASCENTES

Atividades Realizadas
-

Participação de três indígenas da TI Queimadas em Curso de Agro
biodiversidade (setembro de 2015);

-

Participação de quatro indígenas da TI Queimadas em Curso de Bambu
(outubro de 2015);
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-

Visita de Engenheiro Florestal para reconhecimento de ecossistemas e
áreas degradadas na TI Queimadas;

-

Levantamento entre equipe técnica e indígenas de algumas matérias
prima utilizadas na elaboração de artesanato;

-

Reuniões do Comitê Gestor Local sobre plantio de mudas de bambu.

Análise Crítica: 2012-2015
Em outubro de 2013 foi realizada uma oficina sobre tratamento de efluentes
das construções do PBA/CI (que estavam em andamento na TI), de conteúdo teórico
e prático sobre o sistema de “zona de raízes”.
A oficina contou com ampla participação de mulheres, sendo que algumas
delas são beneficiárias de um programa de habitação da Companhia de Habitação do
Paraná (COHAPAR), que em breve viabilizará a construção de cerca de 10 casas na
TI.
Análise Crítica: 2015-2016
Visita do Engenheiro Florestal
Foi realizado no mês de maio de dois mil dezesseis a visita do Engenheiro
Florestal para reconhecimento de áreas na Terra Indígena. A visita foi guiada e
acompanhada por Agente de Defesa Ambiental, tendo como proposta avaliar o
ecossistema local e áreas degradadas. Destaca-se ainda a orientação da equipe
técnica de campo de que as referidas ações sejam realizadas em consonância com
PNGATI e o Programa de Vigilância e Gestão Territorial .
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Curso de bambu - EMATER
Através da articulação institucional com a EMATER foi realizado em
Morretes/PR entre os dias 19 e 22 de outubro de 2015, curso introdutório, teórico e
prático, versando sobre diversos aspectos do bambu: tanto as variedades de bambu
e suas formas de cultivo e quanto ao seu uso em artesanato, construções e
alimentação. É importante destacar o bambu já é utilizado frequentemente pelos
indígenas da TI Queimadas para elaboração de cestarias.. O convite aos indígenas
para participação diz mais respeito aos aspectos do uso.
Participaram do curso quatro indígenas da TI Queimadas, sendo dois que
trabalham com construções e as esposas com cestaria, uma indígena que trabalha
com o bambu na elaboração de artesanato e um indígena que contribui com sua
esposa na elaboração e comercialização do artesanato. Buscou-se, portanto, convidar
indígenas que já mantinham afinidade com as atividades realizadas com o bambu. A
manifestação dos indígenas foi de aprovação do curso realizado.
Como interessados diretos, a partir da execução das atividades vinculadas ao
bambu previstos no PBA-CI, estes indígenas poderão auxiliar na seleção dos tipos de
bambu, não somente àqueles destinados à cestaria mas também para feitura de
outros artesanatos, na disseminação dos modos de cultivos apreendidos no curso e
na melhor adequação das atividades a TI.
Figura 25 - Curso de Bambu - Morretes/PR- 19 a 22 de outubro de 2015 - pela EMATER
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Curso de Sementes Agroflorestais
Dois indígenas da TI Queimadas participaram do curso de sementes
Agroflorestais disponibilizado pela EMATER e realizados na TI Apucaraninha no mês
de setembro de 2015. Neste curso participaram os dois indígena contratados no
âmbito do PBA-CI com Agente de Defesa Ambiental – Valdecir Pereira e o Levi
Frederico Marcelo. Entre os temas abordados destacam-se os modos de quebra de
dormência de sementes, as composições diversas agroflorestal, visita a módulo de de
SAF (Sistema Agroflorestal) e visita guiada por morador da TI Apucaraninha,
apresentando plantas medicinais de uso dos kaingang.
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Figura 26 - Curso de Sementes Agroflorestais .29 e 30 de setembro de 2016 – TI
Apucaraninha –
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Figura 27 - 29 e 30 de setembro de 2016 – TI Apucaraninha – Curso de Sementes
Agroflorestais
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Plantio de mudas de Bambu na TI Queimadas
Em visitas às famílias no âmbito da elaboração de material sobre artesanato
em reuniões do Comitê Gestor Local e em conversas cotidianas, destaca-se, pelos
indígenas, a importância do plantio de mudas de bambu na TI Queimadas, sendo que
no âmbito do PBA-CI o plantio de mudas de bambu poderá ser realizado ainda este
ano(2016).
2.5

PROGRAMA DE FOMENTO À CULTURA E FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE
LAZER.

2.5.1 Subprograma de revitalização de conhecimentos e atividades indígenas
tradicionais

Atividades realizadas
-

Disponibilizado materiais para realização de atividade audiovisual;

-

Acervo audiovisual com material sobre cultura kaingang em processo de
construção;

-

Atividade de dois ( em determinado período três) pesquisadores indígenas
em pesquisas na TI Queimadas;

-

Pagamento de diárias para pesquisadores indígenas;

-

Pesquisas e registro audiovisual sobre temática do artesanato;

-

Pesquisa e registro audiovisual sobre temáticas de plantas medicinais e
alimentação kaingang;

-

Capacitações audiovisuais de pesquisadores indígenas com técnicos
externos em: aspectos básicos de uso e manuseio de filmadora e
enquadramento(TI Apucaraninha, julho de 2015); técnicas para filmagem;
roteiro(setembro de 2015);

-

Participação de quatro indígenas de curso de informática (desde maio de
2016);

-

Capacitações e exercício continuado envolvendo diversas etapas da
elaborações audiovisual;

-

Realização de traduções de língua kaingang e redação das traduções;
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-

Inserção de legendas e edição de materiais com participação de
indígenas da TI Queimadas;

-

Exibição de filmes de/sobre indígenas na TI Queimadas;

-

Exibição de materiais audiovisuais bruto e materiais em edição sobre
artesanato indígena na TI Queimadas;

-

Utilização de materiais de edição sobre artesanato da TI Queimadas em
atividades na escola indígenas da TI Queimadas, envolvendo aluno 1°
ano do primeiro ensino fundamental ao 1°ano do ensino médio;

-

Apoio ao grupo de Dança da TI Queimadas em apresentações na Feira
de Sementes de Ortigueira (agosto de 2015) e Dia dos Índios (abril de
2016) em Curitiba/PR;

-

Apoio ao Grupo de Dança da TI Queimadas na participação de editais.

Análise Crítica: 2012-2015
O intercâmbio para a TI Renascer(Ubatuba-PR) possibilitou aos indígenas da
TI Queimadas contato com indígenas que utilizam frequentemente recursos
audiovisuais e adotam políticas de “valorização cultural”. De acordo com o relato do
coordenador indígena Florides Nato, que participou da viagem:
Falou(Florides) sobre os modos de cultura que viu por lá e a forma que é
realizado sua valorização na terra indígena. Florides apontou ainda a
importância da valorização cultural na TI Queimadas e do filme que assistiu
na TI Renascer. (Ata CGL – TI Queimadas, 27/06/2014)

Para a capacitação e importância nos recursos audiovisuais utiliza-se da
mesma metodologia adotada na TI Mococa, considerando quatro eixos principais:
visualização de vídeos de/sobre indígenas de etnias diversas e àqueles da própria TI;
experimentação de uso de câmera filmadora em contextos diversos com posteriores
conversas sobre filmagens realizadas; aprendizagem de uso de software de edição;
realização de filmagem, edições, tradução a partir de temática acordada, com
indígenas que demonstram maior inclinação para realização.
A câmera filmadora foi disponibilizada em de outubro de 2014, sendo
designado o coordenador indígena (PBA-CI), Florides Nato como principal
responsável pelo aparelho. As primeiras filmagens foram realizadas em baile realizado
na TI Queimadas no dia 11 de outubro de 2015, com a participação de Florides Nato.
Nessa ocasião foram também realizadas orientações básicas de uso já indicadas
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anteriormente. Duas semanas após o baile, com a realização de mutirão de plantio de
mandioca, houve experimentação no uso de câmera filmadora por diversos outros
indígenas. Nesse âmbito foi importante notar a apropriação e uso do aparelho por
indígenas de gerações diversas, por vezes simulando entrevistas com outros
participantes de mutirão por vezes focalizando atividades em realização.
Em dezembro de 2014 foi instalado software para realização de edições de
vídeo. Por conta da maior habilidade no uso de computador, a coordenadora indígena
Marianne demonstrou mais facilidade no desenvolvimento de edições, realizando
pequenas edições com vídeos da TI Queimadas registradas no CPU do escritório
(PBA-CI).
A partir de abril de 2015 dois professores indígenas passaram a participar
mais ativamente na realização de filmagens e capacitações. No entanto, ambos
apresentam limitações no uso de CPU o que torna ainda mais gradativo a
aprendizagem de editor de vídeo.
Desde abril de 2015 vem sendo realizado filmagens na TI Queimadas e
análise de vídeos tendo por foco a temática do artesanato (quarto eixo). Os
professores indígenas Adauto e Argel são os principais indígenas a estarem
realizando a atividade em esferas diversas: discussão sobre perguntas a serem
realizadas e indígenas participantes de filmagens; condução de entrevistas em língua
kaingang; manuseio de câmera filmadora; traduções. Trata-se de vincular a
capacitação audiovisual à elaboração de materiais para divulgação impressa e digital
de artesanatos realizados na TI Queimados. Os registros até o momento já vem sendo
utilizado na elaboração do material, tendo sido realizado seleção de fotografias e
exposição em kaingang-português de atividades e materiais relacionados ao
artesanato kaingang.
Análise Crítica: 2015-2016
Pesquisa e atividade audiovisual
O desenvolvimento das atividades audiovisuais na TI Queimadas segue os
eixos já elencados em relatório 2014-2015: visualização de vídeos de/sobre indígenas
de etnias diversas e àqueles da própria TI; experimentação de uso de câmera
filmadora em contextos diversos com posteriores conversas sobre filmagens
realizadas e aprendizagem de uso de software de edição; realização de filmagem,
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edições, tradução a partir de temática acordada com indígenas que demonstram maior
inclinação para a atividade. Somam-se a esses eixos aspectos importantes: realização
de cursos e capacitações realizados com profissionais externos e a realização de
pesquisas como elemento que perpassa a capacitação audiovisual.

Figura 28 - 15/07/2015 - Assistindo ao filme Xavante no escritório da TI Queimadas
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Figura 29 - 28/08/2016 -Assistindo ao filme ashaninka
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Figura 30 - 23/07/2015- Filme kaingang “A mata que mostra nossa comida”

Figura 31 - 14/09/2015 - Filme de indígena da etnia katukina por ocasião de capacitação
audiovisual ministrada pelos indígenas
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Figura 32 - 25/11/2015 - Filme Xavante

Figura 33 - 19/11/2016 - Filme kaingang
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Figura 34 - 21/01/2016 – Filme Ikipeng -

Figura 35 - 26/02/2016 - Filme "Corumbiara" sobre índios isolados no estado de Rondônia
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Figura 36 - 25/07/2015 - Vídeo de emissora de TV sobre cotidiano dos indígenas da TI.
Pesquisador indígena da TI realiza filmagem da “filmagem” em realização.

Neste período indígenas da TI Queimadas participaram de três cursos com
profissionais externos: Manuseio de filmadora e enquadramento – ministrado por
profissional da Comunicação Social na TI Apucaraninha (10 h); manuseio de
filmadora, técnicas de filmagem e roteiro - ministrado por profissionais da etnia
katukina no mês de setembro 2015 nas TIs Queimadas, Barão de Antonina e Ywy
Porã (10h); curso de informática iniciado em maio de 2015 e com prosseguimento por
quatro meses (32 h). Podemos acrescentar ainda intercâmbio com indígenas huni kuin
realizado em junho de 2013, tendo sido apresentado filme em elaboração da TI
Queimadas e de outras terras indígenas. Foto.....- 29 e 30 de julho de 2015 Participação de indígenas das TIs Mococa e Queimadas em curso audiovisual na TI
Apucaraninha.
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Figura 37 - 29 e 30 de julho de 2015 - Participação de indígenas das TIs Mococa e
Queimadas em curso audiovisual na TI Apucaraninha.

No primeiro curso realizado na TI Apucaraninha aspectos básicos do uso e
cuidado de câmera filmadora foram abordados a noção de enquadramento e a
composição de inserts no âmbito da edição. Participaram dos referidos cursos os
indígenas da TI Queimadas, Adalton Cordeiro e Ageu Cardoso, assim como o técnico
de ciências humanas que trabalha na referida TI. Após os cursos foi logo notado a
melhoria na qualidade das filmagens realizadas na TI Queimadas, tanto no que diz
respeito ao enquadramento em entrevistas quanto a noção da filmagem em sua
composição em diversas etapas. No âmbito do referido curso houve limitação quanto
ao

conhecimento

do

ministrante do

curso referente a especificidade

do

cotidiano/estéticas indígenas.
O curso seguinte ministrado por indígenas da etnia katukina suplantou as
limitações referentes ao curso ministrado na TI Apucaraninha. Por serem indígenas
com formação e experiência significativa na atividade audiovisual, e por já terem
realizado filme completo em suas aldeias, os indígenas katukina possibilitaram
orientações

ricas,

ainda,

que

em

contextos

indígenas

diferenciados.

As

temáticas/questões relativas a filmagem dos rituais, do artesanato, de entrevistas com
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mais velhos, do registro de cantos, são alguns dos aspectos que os indígenas katukina
puderam contribuir com os indígenas do Norte do Paraná. A elaboração de roteiro
partindo dessas experiências mostrou-se contribuição efetiva para o registro do
cotidiano/estética das aldeias indígenas. Na TI Queimadas, como modo de exercício,
foi realizado roteiro e entrevistas sobre artesanato - tema de pesquisa na TI. No curso
realizado na TI Ywy Porã pelos indígenas katukina (na qual participou dois indígenas
da TI Queimadas, Adalton Cordeiro e Rosa Lourenço), foi realizado exercício a partir
do tema território indígena.
Além disso foram também apresentados pelos indígenas katukina, tanto na TI
Ywy Porã quanto TI Queimadas, técnicas de manuseio de câmera e também
composição de vídeo utilizando mais de uma câmera.
Figura 38 - Participação de indígenas da TI Queimadas em curso audiovisual na TI Ywy
Porã. 17 e 18 de setembro de 2016
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Figura 39 - Curso audiovisual com indígenas da etnia Katukina realizado na TI Queimadas
entre os dias 14 e 15 de setembro de 2015
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Deve-se

ressaltar

que

de

acordo

com

os

eixos

apontados

as

atividades/capacitações e pesquisas tem seu desenvolvimento efetivo no cotidiano na
TI Queimadas. Para tanto, para a valorização da formação do pesquisador indígena e
para efetiva realização do trabalho audiovisual no cotidiano da TI, foi disponibilizado
o pagamento de diárias para pesquisadores indígenas. A partir dessa condição foi
possível a pesquisa sobre diversos âmbitos que permeia o artesanato da TI
Queimadas: materiais de uso, diversidade de artesanatos realizados, as marcas do
artesanato e sua relação as marcas na composição sociológica e da pessoa, uso de
tinta/remédio do mato e outros. Assim também fundamentalmente as pesquisas foram
realizadas a partir do exercício/capacitação em roteiro, filmagens, traduções, inserção
de legenda, edição inicial e outros.
Junto

a

pesquisa

sobre

artesanato

foram

realizados

outros

exercícios/registros audiovisuais focando outras temáticas, como alimentação
kaingang, atividade agrícola e remédios do mato.
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Exercício filmagem abordando temáticas diversas

Figura 40 - 23- 31/07/2015 – Registro audiovisual na “Estação”naTI Queimadas
exercício/capacitação em filmagem.

Figura 41 - 02/09/2015 – Registro audiovisual sobre plantas medicinais/exercício de
filmagem.
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Figura 42 - 23/07/2015 – Registro audiovisual sobre alimentação Kaingang exercício/capacitação em filmagem

Figura 43 - 6 - 23/07/2015 – Registro audiovisual sobre alimentação Kaingang –
exercício/capacitação em filmagem

Devido ao furto de câmera filmadora da TI Queimadas, as filmagens passaram
a ser realizadas com câmera filmadora emprestada da TI Mococa, o que levou a
algumas limitações, mas não o impedimento para exercício de atividade de qualidade.
Relacionado a essa questão ver ata do CGL 15/07/2015.
Deve-se destacar que o processo de pesquisa realizado principalmente pelos
indígenas Adalton Cordeiro e Ageu Cardoso possibilitou conhecimento sobre aspectos
que envolvem o artesanato que antes não eram evidenciados. Este é o caso, por
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exemplo, da relação entre tinta utilizada pelos “antigos” para tingir o artesanato e o
remédio do mato muito comumente utilizado até os dias de hoje para “quebradura”.
Durante registro audiovisual de entrevistas com indígenas mais velhos e
posterior incursão em áreas de mata e capoeira foi notado que se tratava da mesma
planta, sendo que num caso se utiliza a folha (tingimento) e no outro o cipó (remédio).
Essas pesquisas durante a filmagem levam a reelaboração de roteiro e
consequentemente aspectos de edição.
Registro audiovisual sobre artesanato – exercício/capacitação audiovisual e
produção de materiais sobre artesanato.

Figura 44 - 7- 21/07/2016 – Sobre marca e artesanato realizado antigamente e outras
questões relacionadas
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Figura 45 - 23/07/2016 – Sobre artesanato realizado “antigamente” e outras questões
relacionadas

Figura 46 - 03/08/2015 – Sobre elaboração de arco e flecha
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Figura 47 - 03/08/2015 Sobre tinta/remédio

Figura 48 - 18/08/2015 - Sobre tinta e artesanato realizado antigamente
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Registro audiovisual sobre artesanato – exercício/capacitação audiovisual e
produção de materiais sobre artesanato

Figura 49 - 07/10/2015-. Sobre venda de artesanato e outros assuntos relacionados

Figura 50 - 07/10/2015 – Insights para composição de filme
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Figura 51 - 10/03/2016 – Fotografias para composição de material de divulgação.

Figura 52 - 10/03/2016 – Fotografias para composição de material de divulgação
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Figura 53 - 05/08/2015 - Organização social e elaboração de cestaria

Figura 54 - 12/08/2015 - Conversa com anciã indígenas sobre artesanato e outros temas
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Figura 55 - 18/08/2015 - Filmagem de elaboração de cestaria

Esses materiais tornam-se fonte de registro e reflexão sobre o artesanato e
sobre os modos de elaboração fílmica. Com a utilização de computador, tela de
projeção e caixa de som no escritório da TI Queimadas, é realizado a visualização do
material e realizado os processos de tradução, discussão sobre pesquisa,
reelaboração de roteiro e avaliação de atividades realizadas até o momento. Em
particular o processo de tradução coloca-se como chave no processo de pesquisa e
capacitação audiovisual pois envolve a discussão sobre sentenças e termos utilizados
em língua kaingang que exigem reflexão constante dos pesquisadores indígenas para
os usos em língua portuguesa e inserção das legendas. Os termos e frases explicitam
perspectivas e modos de ser dos kaingang que são fundamentalmente considerados
na linguagem fílmica. Os pesquisadores indígenas destacam também alguns termos
antigos, que são pouco utilizados pelos jovens e que exigem atenção específica.
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Tradução, inserção de legendas em vídeo e edição de vídeos

Figura 56 - 27/08/2015 – Visualização de vídeos, tradução e inserção de legendas

Figura 57 - 02/09/2015 – Visualização e tradução
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Figura 58 - 22/09/2016 - Visualização de vídeos e inserção de legendas

Figura 59 - 16/10/2016 - Inserção de legendas
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Figura 60 - 23/10/2015 - Tradução de vídeos

Figura 61 - 10/11/2015 - Tradução de vídeos
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Figura 62 - 11/02/2016 – Inserção de legendas

Figura 63 - 26/02/2016 - Planejamento de atividade audiovisual e inserção de legendas

90

Figura 64 - 29/03/2016 - Inserção de legendas

Figura 65 - 29/03/2016 - Inserção de legendas

As traduçoes são registradas em documento digital e possibilitam a inserção
de legendas durante edição. Até o momento, em razão das dificuldades de manuseio
de computador, os indígenas pesquisadores realizam digitação de textos de tradução
e a inserção de legendas de modo limitado. O processo de edição é realizado
diretamente pela equipe técnica não-indígena com a participação dos indígenas.
Desde maio de dois mil e dezesseis os indígenas participam de curso de informática
na cidade de Ortigueira/PR, o que possibilitará em breve maior familiaridade para
realização de atividades como edição de vídeos no computador da TI. O potencial
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criativo dos indígenas envolvidos nas pesquisas só será melhor desdobrado a partir
do momento que adquiram maior familiaridade com o processo de edição.
Deve-se ter em vista que o processo de tradução, inserção de legendas e
edição exige tempo significativo dedicado por pesquisadores indígenas e da equipe
técnica não-indígena em seu processo de consolidação. Como exemplo, deve-se
observar que muitas vezes é necessário mais de quatro horas para avaliação,
consolidação de tradução e a sincronização de legendas de materiais audiovisuais na
composição de materiais curtos. Considera-se, todavia, que o processo de pesquisa
e elaboração de material de qualidade só é possível por ser realizada por indígenas
da própria TI Queimadas, e por técnicos não indígenas que estão inseridos e
acompanham o cotidiano da aldeia.
Os materiais em elaboração e os materiais brutos são divulgados no próprio
espaço do escritório, que se localiza em região central da TI Queimadas, na qual
muitos indígenas circulam diariamente. Dessa forma, no processo mesmo de trabalho
com os materiais brutos, os indígenas assistem aos vídeos que estão sendo realizado
e modos de realização da atividade. Ainda, os materiais brutos estão em HD da TI
Queimadas e estão sendo gravados em DVDs e entregues aos indígenas os quais
concederam entrevistas. Também nos períodos pós-entrevista é apresentado parte
do material gravado, assim como em visitas à famílias.

Figura 66 - 25/09/2015 - Indígenas assistindo registro audiovisual em escritório(TI
Queimadas).
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Figura 67 - 29/01/2016 –Divulgação de material editado na TI Queimadas

Figura 68 - 15/08/20165– - Visualização de vídeo de apresentação de grupo de dança que
acabava de ser realizado em Feira de Sementes.

93

Figura 69 - 02/10/2015 - Divulgação de material editado na TI Queimadas

Figura 70 - 10/02/2016 - Divulgação de material editado na TI Queimadas.

Os vídeos editados da TI Queimadas, assim como experiência audiovisual,
vem sendo trazido para Escola Estadual Indígena Crispim Veigman para uso com os
alunos indígenas. Assim, foi visualizado com alunos do 1° ao 9° ano ensino
fundamental e alunos do 1° ano do ensino médio no 19 de abril de 2016, material já
editado abordando diversos temas específicos sobre artesanato. Foi ainda
demandado aos alunos a realização de desenhos e narrativas abordando as temáticas
destacadas em vídeo. Anteriormente, no mês de outubro de 2015, foi realizado
atividade envolvendo alunos entre o 1° e o 9° ano do ensino fundamental no qual foi
realizado a visualização de vídeo sobre artesanato e pintura corporal realizado na TI
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Queimadas e de outras aldeias. A partir dessa visualização foi realizado atividade de
uso de câmera filmadora e realização de entrevista. No mês de agosto de 2015 foi
realizado as primeiras visualizações na escola indígena de materiais audiovisual,
tendo ainda a participação de anciã da TI.
Figura 71 - 28/08/2016 – Visualização de vídeos em realização com a participação de
alunos entre 1° e o 9° ano do ensino fundamental da escola indígena da TI Queimadas
(Escola Estadual Indígena Crispim Gy Mu) e anciã kaingang entrevistada em filmagens.
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Figura 72 - 08/10/2015 – Atividade com alunos do 1° ao 9° ano do ensino fundamental. A
atividade foi realizada com vídeos realizados na TI Queimadas e materais audiovisuais de
outras etnias tendo por temática principal pintura/grafismo indígena. A atividade também
envolveu experimentação com câmera filmadora, elaboração de roteiro de entrevistas e
realização de entrevistas
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Figura 73 - 19/04/2016 – Dia dos Índios. Atividade com alunos indígenas entre 6° ano e 9°
da Escola Estadual Indígena Crispim Gy Mu. Atividade realizada a partir do material de
pesquisa sobre artesanato da TI.

Figura 74 - 19/04/2016 – Dia dos Índios. Atividade com alunos indígenas entre 1° e 5° ano
do ensino fundamental do Escola Estadual Indígena Crispim Gy Mu. Atividade realizada
partir do material de pesquisa sobre artesanato da TI Queimadas e filme “Mbya-Miri”, de
indígena da etnia Guarani Mbya.
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Figura 75 - 19/04/2016 – Dia dos Índios. Atividade com alunos indígenas entre 1° ano do
segundo grau (período noturno) do Colégio Estadual Crispim Veigman. Atividade realizada
partir do material de pesquisa sobre artesanato da TI Queimadas.

98

A divulgação de material audiovisual para não-indígenas também foi realizado
a partir de eventos de Curitiba. Na página da Prefeitura de Curitiba e da Secretaria de
Direitos Humanos de Curitiba foi divulgado trailer de um minuto de filme editado,
tendo-se chegado a quase 10 mil visualizações
No mês de junho foi realizada apresentação na UFPR(Curitiba-PR) de vídeo
piloto com aproximadamente oito minutos divulgando parte da pesquisadas sobre
artesanato realizadas até o momento na TI Queimadas. Nesse mesmo evento foi
debatido com pesquisador indígena da etnia Huni Kuin, estudantes universitários e
professores sobre arte e pesquisa indígena.
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A perspectiva é de que haja continuidade nos cursos de capacitação
audiovisual e, assim como, nas pesquisas que vem sendo realizadas. No próximo
semestre será possível acabamento de material fruto da pesquisa até o momento
realizada. A perspectiva é que esse material possa melhor divulgar o artesanato da TI
Queimadas para os não-indígenas da região em que realizam a venda do artesanato
e por isso possam reconhecê-lo e valorizá-lo de modo adequado. Os materiais brutos
traduzidos ainda poderão compor vídeos diversos para uso na escola indígena da TI
Queimadas e para composição de outros vídeos para visualização interna na referida
TI. Este filme em elaboração não se trata, porém, de curta-metragem previsto no PBACI com máximo de 25 minutos mas de material - também previsto no PBA-CI- de
divulgação de artesanato. Este filme de até 25 minutos poderá subsequentemente ser
elaborado com maior conhecimento pelos indígenas haja visto as capacitações em
curso e as experiências já adquiridas.
Apoio ao grupo de Dança da TI Queimadas
Nesse último ano foi realizado apoio ao grupo de dança kaingang da TI
Queimadas. O grupo formado por jovens indígenas da TI Queimadas possibilita tanto
a divulgação e valorização interna das danças e música kaingang quanto a divulgação
das mesmas para não indígenas. O grupo conta com a participação de jovens
indígenas, sendo a quantidade variada entre vinte e quarenta indígenas. No âmbito
do PBA-CI foi realizado apoio ao grupo de danças através: da interlocução com outras
instituições e responsáveis eventos para apresentação do grupo; na realização de
registro audiovisual do mesmo; no auxílio em inscrição editais públicos dos quais
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grupos podem receber apoio; disponibilização de recurso financeiro e apoio logístico
para realização de apresentações do grupo.

Figura 76 - 15/08/2015 - Grupo de danças da TI Queimadas antes de apresentação em
Feira de Sementes de Ortigueira
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Figura 77 - Curiitiba/PR - 17/04/2016 – Apresentação de Grupo de Dança da TI Queimadas
em Curitiba/PR.

Participação em II Mostra Cultural na TI Ywy Porã –
Em outubro de dois mil e dezesseis participaram dois pesquisadores
indígenas em evento na TI Ywy Porã. O evento visou a valorização da cultura indígena
em geral. Na ocasião foi possível o intercâmbio dos indígenas da TI Queimadas com
indígenas das demais da terras indígenas envolvidas na execução no PBA-CI. (Inserir
outras fotos)
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2.5.2 Subprograma de apoio ao Artesanato

Atividades Realizadas
-

Realizado conserto de ônibus de 38 lugares;

-

Realização de pesquisas sobre artesanato indígena com participação
direta de pesquisadores indígenas;

-

Com participação direta de indígena realização de registros audiovisuais,
traduções, inserção de legendas e edições visando elaboração de
materiais de divulgação de artesanato;

-

Divulgação e uso de material sobre artesanato da TI Queimadas em
elaboração na escola indígena da TI;

104
-

Visualizado filmes sobre artesanato indígena kaingang e de outras etnias;

-

Conversa com indígenas sobre Selo Indígena para artesanato e
realização de encaminhamentos burocráticos relacionados.

Análise Crítica: 2012-2015
Os indígenas inicialmente demandaram a disponibilização de curso de
artesanato pelo SENAR, no entanto posteriormente disseram que não havia mais
interesse pelo curso.
Em reunião do CGL de junho de 2014 foi projetado filme “A mata que é nossa
comida” que versa principalmente sobre artesanato kaingang, elaborado em aldeia
em Porto Alegre/RS. Nessa ocasião os contratados indígenas afirmaram que seria
interessante passar o mesmo filme para mais famílias da TI.
Em intercâmbio na TI Guarita (Tenente Portela/RS) os indígenas das TIs do
Norte do Paraná puderam vender artesanatos e observar os artesanatos realizados
na TI.
Verifica-se entre moradores da cidade de Ortigueira/PR (municipio onde se
localiza as TIs Mococa e Queimadas) que possuem poucas informações a respeito do
artesanato indígena. Assim decidiu-se (equipes técnicas e indígenas) enfatizar a
elaboração de material para divulgação do artesanato e assim promover a venda de
artesanatos na cidade.
Assim, nas oficinas de audiovisuais foi dado ênfase aos registros de
artesanato com intuito de elaboração de material impresso e pequeno DVD. Todas
etapas, do conteúdo do material, passando pela entrevistas ao registros fotográfico e
tradução, é realizado com a participação direta dos indígenas.
Foi realizado no período um curso de artesanato guarani cujo interesse partiu
das mulheres kaingang que já elaboram artesanato em taquara e/ou bambu, no modo
de elaboração de cestaria guarani. Por esta razão o curso foi realizado em dezembro
de 2014 ministrado por indígena de filiação kaingang e guarani, então residente na TI
Queimadas. O curso teve duração de 05 dias e contou com a participação de
aproximadamente 14 mulheres e crianças da TI.
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Análise Crítica:2015-2016
Pesquisa e material sobre artesanato
Conforme já destacado neste relatório, as atividades audiovisuais vem sendo
realizadas tendo um dos focos principais a pesquisa sobre artesanato realizado na TI
e, assim, a criação de acervo a respeito da temática e de material de divulgação do
artesanato da TI. Neste âmbito exerceram papel de principais pesquisadores
indígenas, Ageu Cardos e Adalton Cordeiro, já indicados em relatório anterior. Essa
modalidade de pesquisa e registro deve ser destacada, pois não se constitui a partir
de visita esporádica de não-indígenas à terra indígena alheios ao cotidiano local.
Destaca-se que os pesquisadores indígenas residem na TI (por razões pessoais
Aldalton Cordeiro mudou recentemente para outra TI, tendo-se desligado das
atividades) e participam do seu cotidiano, assim como a equipe técnica de nãoindígenas participa semanalmente de diferentes atividades na TI. Essa proximidade
ao cotidiano da TI torna-se condição ética e metodológica para a realização da
pesquisa, assim como da inter-relação entre indígena e não-indígenas. A qualidade
da pesquisa e dos registros gerados demonstra-se nos desdobramentos temáticos:
ao abordar os grafismos das cestarias, mostrou-se fundamental a abordagem das
marcas e das pinturas corporais; ao abordar tinta “do mato” utilizada antigamente,
notou-se a importância de abordar também os “remédios do mato”.Ou seja, tendo
o artesanato como eixo, as pesquisas vertem-se tanto em recorte sociológico, quanto
cosmológico, etnobotânico e histórico. Ainda, até o momento, no âmbito da pesquisa
sobre o artesanato da TI e sua divulgação em escola indígena, está sendo
possibilitado a maior valorização e conhecimento do artesanato junto aos jovens
indígenas da TI, sejam os pesquisadores indígenas sejam os estudantes indígenas.
Os eventos realizados em escola indígena nos dias 28 de agosto de 2015, 07 de
outubro de 2015 e 19 de abril de 2016 foram baseados nos materiais até o momento
levantados e formatados na pesquisa.
A perspectiva é de que no 2° semestre de dois mil e dezesseis seja concluído
o material fílmico para divulgação do artesanato da TI. Junto a produção do material
fílmico, também é visado a conclusão de material impresso que contribua para o
mesmo fim. Visa-se por meio desses materiais, possibilitar maior conhecimento sobre
os kaingang da TI Queimadas, maior reconhecimento da atividade exercida pelos
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artesãos indígenas e valorização dos artesanatos e, por consequência, maior venda
dos mesmos.
No que tange a maior venda de artesanatos, a presente proposta fortalece o
modo já realizado em seus processos relação-autonomia de artesãos indígenas. Para
os modos de organização de realização-venda de artesanato na TI Queimadas foi
avaliado que não seria adequado a criação de mecanismos de venda centralizado.
Dessa forma, busca-se contribuir para o retorno difuso do reconhecimento e aumento
da renda aos artesãos indígenas, sem interferir nas atividades já em desenvolvimento.
A perspectiva também é de que os artesão indígenas participantes das filmagens
possam vender os materiais audiovisuais e impresso produzidos.
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TI QUEIMADAS – 2015/2016 – Fotografias que poderão compor material de divulgação de artesanato
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TI QUEIMADAS – 2015/2016 - Trecho traduzido e editado de filme em elaboração visando divulgação de artesanato.
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TI QUEIMADAS – 2015/2016 - Trecho traduzido e editado de filme em elaboração visando divulgação de artesanato.
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Selo indígena
Em 2015 foi lançado pelo Governo Federal o denominado “Selo Indígena”,
conforme consta na descrição a seguir:
O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e a Fundação Nacional do
Índio (Funai) instituíram o SeloIndígenas do Brasil com o objetivo de valorizar
e identificara origem indígena dos produtos, conforme estabelecido

pela Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras
Indígenas (PNGATI), instituída pelo Decretonº 7.747, de 5 de junho de 2012.

A proposta de Selo Indígena foi apresentada às lideranças indígenas que
manifestaram interesse no assunto. Conforme já mencionado anteriormente, avaliouse que seria importante a realização de "selo indígena" a partir da atividade do
artesanato, para os artesões e não na centralização pela Associação da TI. Então,
com a autorização das lideranças foram iniciadas conversas específicas com famílias
indígenas avaliando os reais interesses e das possibilidades a partir do "selo
indígena". Durante as visitas identificou-se 09 indígenas que teriam interesse na
viabilização do selo. Assim, iniciou-se a etapa seguinte abordando e emitindo
documentos necessários para subsequente encaminhamento ao Ministério do
Desenvolvimento Agrário. Havendo a aprovação do "Selo Indígena" entre este grupo
de artesão recomenda-se a expansão para outras famílias que manifestarem
interesse. A aquisição do "Selo Indígena" pode contribuir para uma melhor divulgação
do artesanato, estimulando maior reconhecimento dos indígenas e seus artesanatos
na sociedade envolvente e o aumento na venda dos produtos a partir dos mecanismos
de "relação-autonomia" já presentes na elaboração e venda dos artesanatos.
Abaixo material de orientação e divulgação de Selo Indígena (Ministério do
Desenvolvimento Agrário).
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Participação em evento de lançamento de material impresso sobre artesanato
Mbya-Guarani
No mês de fevereiro dois pesquisadores (Ageu Cardoso e Adalton Cordeiro)
indígenas da TI Queimadas participaram no Museu Paranaense(Curitiba-PR) de
evento de lançamento de material de divulgação de artesanato Mbya-Guarani. O
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material versa mais especificamente sobre os artesanatos elaborados na TI Kuaray
Guata Porã(Guaraqueçaba/PR).
No evento além de receberem o livro com o material de divulgação os
indígenas kaigang conheceram o artesanato e as apresentações culturais dos MbyaGuarani e, também puderam conhecer parte do Museu Paranaense.
A participação no evento visou, principalmente, conhecimento de materiais
em elaboração para divulgação do artesanato indígenas e intercâmbio com indígenas
e não-indígenas que apoiam atividades culturais dos indígenas no estado do Paraná.
04/02/2016 –Lançamento de livro de divulgação de artesanato Mbya-Guarani:
“A arte guarani de Guaraqueçaba”.

Figura 78 - Cartaz anunciando lançamento de livro e capa do livro: "A arte Guarani-Mbya de
Guaraqueçaba, aldeia Kuaray Guata Porã.
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Figura 79 - Da esquerda para direita pesquisadores kaingang Ageu Cardoso e Adalton
Cordeiro, autor do livro Daniel Conrade, membro da equipe técnica de campo Rodrigo Graça
e o Mbya-Guarani, co-autor do livro, Edson Karai

Figura 80 - 10/02/2016 - Divulgação de livro na TI Queimadas.

2.5.3 Subprograma de Fomento às Atividades de Lazer

Atividade Realizadas
-

Reuniões do CGL para definições sobre Festividades do Dia dos Índios;

-

Apoio burocrático e logístico da equipe técnica para disponibilização de
recursos anual para as festividades;
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-

Disponibilização de recurso anual de Festividades para realização de
Festa do Dia do Índios (14 a 16 de maio de 2016)

Análise Crítica: 2012-2015
A liberação de fundos para festividades ocorreu duas vezes nesta TI: em
dezembro de 2012 e em abril de 2013. Na primeira, os indígenas quiseram comemorar
a virada do ano. Com os dez mil reais disponibilizados, compraram carne de gado e
porco, pães, refrigerantes e contrataram uma banda-baile. Esta festa foi considerada
muito importante para a amenização de um clima de hostilidade entre os moradores
locais, decorrente do conflito entre facções ocorrido meses antes. De fato, os
indígenas kaingang conferem grande valor às festividades: além da experiência
festiva em si, percebe-se que elas fomentam a estabilidade política das lideranças,
pois são ações em que todos da comunidade participam.
A segunda festividade ocorreu em abril de 2013, visando a comemoração do
“dia do índio”. Nesta, o dinheiro foi aplicado apenas em carne de gado e porco e na
contratação da banda-baile. Para as outras aquisições, contou-se com o apoio de
verbas da prefeitura de Ortigueira e da ACIQ. Percebeu-se, em relação à festa
anterior, uma maior autonomia dos coordenadores indígenas em relação aos trâmites
burocráticos: mostraram-se bastante mais familiarizados com o processo de
levantamento de preços, pagamento e comprovação fiscal.
Entre abril e maio de 2014 foi realizado festividade na TI Queimadas em
comemoração ao Dia do Índio. Por questões internas da TI parte da festa foi adiada
duas vezes .Para a festividade do dia 19 de abril foi despendido parte da verba do
PBA-CI para conjunto musical enquanto outra parte da verba foi destinada a compra
de suínos e bovinos para os dia churrasco. Merece destaque a festividade na TI
Queimadas pelo intercâmbio que ocorre a partir da visita de indígenas de outras TIs
como Apucaraninha e Mococa.
Análise Crítica: 2015-206
O recurso anual do PBA-CI foi utilizado na festividade do Dia do Índio,
realizada este ano entre os dias 14 e 16 de maio. Neste ano o recurso foi para o
pagamento de dois conjuntos musicais de música gaúcha. A festividade continua ser
a mais importante da TI no ano, sendo evento de visitação entre diversas aldeias das
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bacias dos rios Ivaí e Tibagi e não-indígenas da região. Também no período que
precede e durante a festividade ocorre a mobilização intensa da maior parte dos
moradores da terra indígena para auxiliar em sua execução.
A equipe técnica oferece suporte na organização da festividade no que diz
respeito ao PBA-CI. Desde a participação de reuniões para definições do uso do
recurso; o contato com conjuntos musicais e/ou empresários, o auxílio na realização
de consulta de preços, a viabilização de encaminhamentos de recurso para realização
da festividade e apoio logístico.

Figura 81 - Ata CGL da TI Queimadas -10/03/2016 – Festividade
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Figura 82 - Ata CGL da TI Queimadas -10/03/2016 – Festividade
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2.6

PROGRAMA

DE

MELHORIA

DA

INFRAESTRUTURA

DAS

TERRAS

INDÍGENAS

2.6.1 Suprograma de melhoria de trechos de estradas: TIs Mococa,
Apucaraninha e Barão de Antonina.

Não se aplica
2.6.2 Sub-programa de resíduos sólidos

Análise Critica: 2012-2015
Sem dados para o período.
Atividades desenvolvidas: 2015-2016
-

A partir do PBA-CI, disponibilização de sacos de lixo para atividade
coordenada por Enfermeiro que atende a TI e apoiada por indígenas da
TI.
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