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TERRA INDÍGENA YWY PORÃ

Etnia(s)

%
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Nº famílias

Nº População

Outros Programas de
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Ambiental

Guarani Nhandewa

?

Iwy Porã

20

80

Não existem

Kaingang

?

-

-

-

-

6.1

PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO DE LIDERANÇAS INDÍGENAS, EXECUÇÃO,
GESTÃO E MONITORAMENTO DO PBA.

O programa I é o cérebro do PBA-CI, pois nele estão estruturadas as
principais diretrizes que orientam todos os outros programas do PBA-CI,
compreendendo as demandas da comunidade, os registros, as discussões, as
aprovações e as deliberações.
As várias atividades que compõem o PBA-CI e que integram as comunidades
são discutidas nesse programa, e nem sempre podem ser visualizadas totalmente,
pois muitas das discussões acontecem de maneira informal, já que os indígenas se
sentem mais à vontade em construir o desenvolvimento das ações conforme seu
tempo e estratégias. De acordo com essa premissa, a consultoria opera em
conformidade com o cacique e as lideranças, registrando em atas apenas as decisões
que devem ser externamente apresentadas para os outros atores que compõem o
PBA-CI (CECS, FUNAI e MPF) e que, para serem avaliadas, necessitam de atas de
reuniões do Comitê Gestor Local (CGL). Essa opção metodológica visa, sobretudo,
evitar expectativas e desavenças internas, adaptando o PBA-CI a comunidade, e não
a comunidade ao PBA-CI.
Nos relatórios anteriores já foram explicitados os eixos da estrutura de gestão
do PBA-CI na TI Ywy Porã. Nesse ano de execução (julho de 2015 – julho de 2016),
a estrutura não se alterou significativamente na comunidade, apenas as reuniões do
CGL, não foram mais de frequência mensal, pois aconteceram de maneira alternada
e ocorreram quando o CGL precisava formalizar alguma discussão ou deliberar
alguma ação.
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É Importante salientar que o CGL, é dialógico e sua formalização acontece
nas atas de reuniões, e que o principal indicativo da boa gestão é a inexistência de
conflitos entre as partes envolvidas, pois o programa tem como objetivo geral
“Oportunizar a participação indígena em todas as etapas de implementação das ações
vinculadas ao processo de gestão e execução dos Programas” (Projeto Básico
Ambiental - UHE Mauá, p. 92).
A equipe de execução do PBA-CI foi reforçada em abril de 2016, e nenhum
contratado indígena deixou o quadro de funcionários da comunidade, mas devido às
necessidades de execução das atividades previstas no programa V.A, foram incluídos
alguns pesquisadores indígenas, que estão desenvolvendo pesquisas referentes às
atividades tradicionais, História, Cultura e Audiovisual (detalhamento no programa
V.A).
Na Terra Indígena a equipe não se alterou, no entanto, a saída do antropólogo
e coordenador geral do PBA-CI, Paulo Góes, formalizada nas Terras Indígenas em
Fevereiro de 2016, gerou insegurança nos membros da comunidade de Ywy Porã,
que personificavam no antropólogo a capacidade de traduzir nas negociações entre a
comunidade e o empreendedor as diversas perspectivas sobre o andamento do PBACI.
Para a coordenação geral do PBA-CI, o empreendedor anunciou o nome do
administrador Carlos Alberto Gimenez, que até então exercia a função de
Administrador do Projeto. Dessa forma segue abaixo a atual organização da equipe
de execução do PBA-CI na TI Ywy Porã.
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ATRIBUIÇÃO

Paulo Roberto Homem de Góes

Antropólogo – coordenador geral (Junho de 2012
a fevereiro de 2016)

Carlos Alberto Gimenez

Administrador – coordenador geral do PBA-CI
(março de 2016 – atual)

Ednei Almeida

Eng. Agrônomo - Coordenador Agronomia

Aluizio Alfredo Carsten

Historiador – Equipe Local

Noberto Takumi Doi

Eng. Agrônomo – Equipe Local

Equipe Indígena

Atribuição

Uanderson Jacinto Camargo

Coordenador / Gerente de Serviços Culturais

Mario Raulino Sampaio

Coordenador / Gerente de Serviços Culturais
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Ailton Camargo

Supervisor Agrícola

Juraci de Brito

Supervisor Agropecuária

José Claudio Camargo

Agente de Defesa Ambiental

Ronivaldo Alves da Silva

Agente de Defesa Ambiental

Pesquisadores Indígenas1

Atribuição

Andréia Jacinto Camargo

Pesquisadora Indígena – Cultura e História

Eliane Cristina Norato

Pesquisadora Indígena – Tradução e linguagem

Marcos Vinicius Camargo

Pesquisador Indígena - Audiovisual

A comunidade não se manifestou formalmente, sobre o novo coordenador geral
do PBA-CI, mas em algumas conversas manifestaram preocupação pela a falta de um
Coordenador Geral com formação em Antropologia, e sobre a possibilidade de retorno
do antropólogo Paulo Góes a equipe. Não cabendo à equipe técnica deliberar sobre
o assunto, foi apontado na comunidade que essa questão deve ser tratada pela FUNAI
– DF, mas que a comunidade pode questionar junto ao CECS e/ou FUNAI-DF sobre
tal encaminhamento.
No mês de julho de 2016, as vésperas da entrega desse relatório, o
coordenador geral do PBA-CI apresentou o nome de um antropólogo para integrar a
equipe, sobretudo para analisar, contextualizar, consolidar, e assinar o relatório anual.
O profissional não foi apresentado nas comunidades e ainda não foi contextualizada
sua lotação no PBA-CI.
Em quatro de agosto de 2016, a consultoria recém-contratada foi apresentada
a equipe, para colaborar no relatório anual, o que gerou um novo quadro, não de
execução do PBA-CI, mas de consolidação do relatório.
Consultoria de consolidação de relatório

Paulo Marcos Noronha Serpa

Maria Aparecida de Carvalho

1

Atribuição
Antropólogo- corresponsável pela consolidação
do relatório anual de 2016. (Agosto de 2016 –
Atual).
Socióloga – corresponsável pela consolidação
do relatório anual de 2016. (Agosto de 2016 –
Atual).

Função remunerada por Recibo de Pagamento Autônomo (RPA).

4

6.1.1 Subprograma de gestão do PBA

Atividades Realizadas:
-

Reuniões do Comitê Gestor Local.

-

Reuniões da comissão aldeã – sem participação da equipe técnica.

-

Reuniões da comissão aldeã – com eventual participação da equipe
técnica.

-

Reuniões da equipe técnica com coordenação Geral.

-

Reuniões com coordenador da equipe agronômica.

-

Participação /contato do técnico de ciências humanas em reuniões com
instituições para fomentação de parceria com TI Ywy Porã.

-

Participação do técnico de ciências humanas em reuniões com
professores indígenas e não indígenas da escola indígena da TI.

-

Participação do técnico de ciências humanas em reuniões com
professores indígenas e não indígenas das escolas de Ywy Porã e
Pinhalzinho para troca de experiências.

-

Contato entre lideranças da Terra Indígena e empresários para busca de
parcerias.

-

Articulação entre as Terras Indígenas das Bacia do Rio das Cinzas para
ações conjuntas.



Análise Crítica: 2012-2015
O Comitê Gestor Local da TI Ywy Porã foi constituído em julho de 2012, e vem

realizando mensalmente uma reunião com registro em ata. O CGL se constituiu como
espaço de planejamento, discussão, organização, consulta e – dentro de suas
limitações – deliberação das atividades previstas a partir do PBA.
O território reduzido e a indefinição jurídica da TI Ywy Porã, temas recorrentes
nas reuniões do CGL, definiram a estrutura de execução\planejamento do PBA.
A questão do território da TI Ywy Porã levou ao replanejamento das atividades
agrícolas e a exclusão da mecanização das terras agricultáveis. Nessas condições,
não foram adquiridos mais sementes e insumos por decisão da Comissão Aldeã e a
safra de grão de 2013-2014 só foi possível para aquelas famílias que utilizaram as
sementes e insumos restantes da safra anterior.
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A participação de representantes da TI Ywy Porã em reuniões para interaldeã
nas TIs Barão de Antonina, Queimadas e São Jerônimo produziu a troca de
experiência sobre a gestão do PBA-CI e vieram estimular a reflexão sobre a
importância do planejamento e das responsabilidades dos agentes envolvidos na
execução do PBA.
Em 2014, o Comitê Gestor Local da TI Ywy Porã passou a organizar as
reuniões com pauta prévia da equipe técnica e da comissão aldeã conforme as
demandas mensais da Terra Indígena. Nessas reuniões o planejamento das ações do
PBA-CI foi readequado à estrutura de organização interna da Terra Indígena e
orientado pelas solicitações, consultas, discussões, planejamentos e deliberações das
atividades previstas no PBA-CI.
A Comissão Aldeã encaminhou as decisões são tomadas pela comunidade
nas reuniões do CGL e a equipe de campo foi o canal de comunicação entre as
demandas Indígenas e do PBA-CI.
Em 2014 a falta de terras disponíveis para agricultura comprometeu
novamente as ações de plantio e pouco mobilizou as atividades dos funcionários
indígenas.
Nesse período registrou-se, por um lado, a continuidade de atividades visando
às parcerias externas para execuções de ações na TI Ywy Porã, apesar da questão
jurídica da TI criar obstáculos para concluir algumas parcerias, mas, por outro,
despertou o interesse pelas questões culturais e tradicionais contempladas pelo PBACI. Na época, também foi observado que, apesar de buscarem o sustento fora da TI,
os moradores demonstraram grande envolvimento nas questões, religiosas,
tradicionais e culturais.
Vale destacar que dificuldades promoveram a construção de uma importante
parceria entre as TIs Guarani da Bacia do rio das Cinzas, com a articulação das TIs
Ywy Porã, Pinhalzinho e Laranjinha em algumas ações de mutuo interesse.
No período entre 2014-2015 a periodicidade das reuniões foi mensal e
participaram das reuniões as chefias e lideranças locais e, ocasionalmente, o técnico
da FUNAI local. Em algumas situações a comunidade foi mobilizada quando a pauta
tem pontos de maior relevância. A maior mobilização na reunião do CGL ocorreu em
24/11/2014 para a discussão da aquisição de doze alqueires de terra pelo PBA – CI.
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A aquisição fundiária foi o assunto mais recorrente nas reuniões do CGL da
TI Ywy Porã que ocorreram em 2014, pois a exiguidade do território de Ywy Porã não
cria condições para a geração de renda ou de alimentos para a comunidade.
No período de 2014-2015 observou-se que as reuniões do CGL têm sido
eficientes em atender as reivindicações da comunidade, bem como para organizar o
andamento das ações do PBA-CI na TI Ywy Porã. A equipe técnica foi o principal
canal de comunicação entre a comunidade e a organização do PBA-CI, para
encaminhamento das demandas locais e das orientações para o bom andamento do
PBA-CI.
Além das reuniões mensais com o CGL, a equipe técnica local também se
reuniu com a coordenação do PBA-CI mensalmente para discutir assuntos técnicos
burocráticos, como solicitações da comunidade, manutenções de maquinários e
implementos, andamento das ações.
No período relatado a comissão aldeã foi atuante internamente, mas nem
sempre atuou de maneira formal. As formalizações das decisões aconteceram nas
reuniões do CGL, de forma que nessas reuniões as lideranças já dispunham da pauta
e das posições acertadas para formalizarem em ata.
No período 2014-2015 foi iniciado o diagnóstico referente ao artesanato
produzido na TI Ywy Porã como também foram registrados pontos com GPS, registros
fotográficos das residências, coleta de dados sobre as famílias, nome dos moradores
por residência e o número de pessoas com renda fixa na casa. Os dados parciais
apontam que a TI Ywy Porã compreende algumas famílias Kaingang e os moradores
Guarani prevalecem numericamente.
A situação de indefinição sobre a demarcação das terras de Ywy Porã,
também trouxe outras implicações para a comunidade como a dificuldade para os
atendimentos de órgãos como EMATER, COPEL e Sindicato Rural. Entretanto, a
principal parceria da TI Ywy Porã ocorreu com as TIs Pinhalzinho e Laranjinha, que
possibilitou várias ações conjuntas como a coleta de sapé para a cobertura da Casa
de Reza (Oy Guatsu), a participação em eventos e o compartilhamento de vagas nos
cursos de capacitação (ervas medicinais e piscicultura) realizados nestas Terras
Indígenas parceiras.
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Análise crítica: 2015 - 2016
As reuniões do CGL ocorreram conforme a necessidade de formalização de

ações ligadas ao PBA-CI. Por questões internas, ou mesmo devido a sobrecarga de
atividades dos indígenas, várias reuniões foram substituídas por conversas durante
as atividades. Essas conversas se mostraram mais eficientes para o andamento das
atividades, pois não externalizavam opiniões e nem a organização da comunidade no
que dizia respeito ao encaminhamento das ações executadas. As mesmas não
geraram atas, e dado o entendimento mutuo, não criaram conflitos com nenhuma das
partes envolvidas na execução do PBA-CI.
No ano de 2015, a comunidade focou suas atividades nos preparativos da 2ª
mostra cultural Guarani Nhandewa, que será detalhada no programa V,
Subprogramas V.A e V.B. Sobre as outras ações e programas as atas constituirão o
relatório, nas discussões especificas.
As reuniões da comissão aldeã que ocorreram não tiveram frequência
uniforme e na maioria das vezes ocorreram sem a presença da equipe técnica. Em
algumas situações, o técnico de ciências humanas foi convidado a participar como
consultor da comunidade para explicar algumas situações, de forma que a comissão
avaliasse e encaminhasse as discussões e as ações, nem sempre ligadas diretamente
ao PBA-CI, mas que poderiam interferir no andamento na execução das ações do
PBA-CI.
Essas reuniões aconteceram espontaneamente, sem predefinição de data ou
horário, geralmente foram composta pelo cacique, vice, lideranças e alguns membros
da comunidade, que se reuniram na varanda da casa de uma das lideranças.
Nessas reuniões o número de participantes é maior que a do CGL (exceto
reuniões que tem como pauta principal a aquisição de Terras), pois abordavam
diversos assuntos, além de organizarem refeições que foram compartilhadas pelos
participantes.
Há de se problematizar a mudança na coordenação do PBA-CI. As reuniões
entre a equipe técnica e a coordenação Geral se subdividiram em dois momentos no
período relatado. Após ser coordenado por antropólogo, o PBA-CI passou a
coordenação de profissional administrador, é importante refletir sobre essa tensão,
não somente, mas nesse momento, no que diz respeito as tratativas entre a
coordenação geral e a equipe técnica. As periodicidades das reuniões não foram
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afetadas, no entanto, a coordenação antropológica urdia a unidade técnica das
equipes, discutindo e deliberando ações, tendo em vista a alteridade e o
perspectivismo antropológico sobre as decisões, e encaminhamentos advindos do
campo, assim como de retorno ao campo. A coordenação atual, se expressa a partir
do relativismo, sobretudo em questões referentes ao mundo empresarial, em que a
austeridade, e não a alteridade é uma das preocupações permanentes.
O PBA-CI é composto por equipe multidisciplinar, no entanto, somente duas
áreas de conhecimento (ciências humanas e agronômicas), estão diariamente no
campo durante execução das ações. Os demais, participam de atividades
pulverizadas, quando há necessidade dos mesmos na comunidade, embora nem
sempre as demandas das comunidades sejam atendidas integralmente, já que os
profissionais se revezam entre as oito terras indígenas que integram o PBA-CI. A
equipe técnica (consultoria de campo), sempre que necessário se reúne com a
coordenação agronômica, mas a limitação do programa II em Ywy Porã está
condicionada a aquisição dos 12 alqueires previstos no PBA-CI que ainda não se
concretizou. Para o processo referente ao reconhecimento da área indicada pela
comunidade à equipe agronômica foi fundamental na elaboração de mapas, analises
de solo e demais atividades referentes ao laudo agronômico, principalmente na
apresentação dos mapas e do laudo para a comunidade, durante reunião.
(Detalhamento no item Aquisição Fundiária).
Como já foi citado, o ano de 2015, foi dedicado as atividades relacionadas aos
preparativos da 2ª Mostra cultural Guarani Nhandewa. É claro que a comunidade tinha
outras frentes de trabalho, mas a organização do evento trouxe um animo para que
diversos setores se organizassem. Os primeiros contatos foram realizados com as
instituições: Instituto Federal do Paraná (IFPR) campus: Jacarezinho, Universidade
Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual Norte do Paraná (UENP), e
Universidade Federal do Paraná (UFPR). O relacionamento deu-se inicialmente
através da equipe técnica que fez contatos telefônicos e eletrônicos, reuniões com
alunos e professores, além de visitas as instituições. Além do convite para
participação no evento foram solicitadas doações para colaborar com a alimentação
dos visitantes indígenas e não indígenas (Figura 1).
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Figura 1 - Visita de Indígenas a UENP Campus Jacarezinho.

O envolvimento da escola indígena da TI Ywy Porã na organização do evento
se mostrava estratégico, não só para ajudarem a comunidade na organização, mas
para que a comunidade ajudasse também a escola em seu trabalho. Após conversas
com o cacique e as lideranças foi criado um grupo de trabalho, onde cada membro
tinha sua atribuição predefinida nos preparativos do evento, além de acordada as
atribuições das lideranças, a conversa foi ampliada para os professores e funcionários
(indígenas e não indígenas). Após a reunião foi sugerido que os professores de Ywy
Porã fossem até a escola indígena da TI Pinhalzinho para realizarem uma roda de
conversa e troca de experiências entre eles. Feito o contato, foram realizadas várias
rodas de conversas que além dos professores, contou com a participação de
lideranças das duas TIs (Figura 2).
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Figura 2 - Reunião entre professores e lideranças das TIs Ywy Porã e Pinhalzinho.

Ainda empenhada na realização da 2ª Mostra Cultural, o cacique, lideranças
e a consultoria entraram em contato com grupos de assentamentos do MST da região
que foram convidados a participar do evento. Apesar do convite verbal, sem
formalização, houve considerável participação de integrantes do desse movimento
social, através da Escola Itinerante Valmir Mota de Oliveira, município de Jacarezinho,
PR (Figura 3 e Figura 4).

Figura 3 - Cacique da TI Ywy Porã Uanderson Camargo e Liderança da TI Pinhalzinho em
Visita a liderança “Baianinho” no assentamento Nango Vive – Ribeirão do Pinhal – PR
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Figura 4 - Alunos da Escola Itinerante Valmir Mota de Oliveira – MST em visita a
comunidade Ywy Porã.

Dentre as parcerias firmadas e já citadas nos relatórios anteriores, as mais
expressivas se deram entre as próprias Terras indígenas da região. As lideranças
estavam bem articuladas e coube a consultoria organizar as conversas, a logística
necessária, e às vezes, sugerir o envolvimento das TIs parceiras. No desenvolver
desse relatório, muitos serão os momentos compartilhados com as comunidades
parceiras.


Aquisição Fundiária:
Como foi demonstrada no relatório anterior (2014 -2015), a questão da terra

(falta de terra), é fundamental para a gestão da TI Ywy Porã. As atividades são
restritas a pequena área que ocupam, enquanto esperam o andamento do processo
de demarcação e/ou a aquisição de 12 alqueires pelo PBA-CI.
A atual situação fundiária não permite a comunidade qualquer utilização do
solo que venha sustentar ou mesmo melhorar significativamente as condições
alimentares da comunidade. A área que ocupam hoje, cerca de três hectares e meio,
com mata em processo de restauração espontânea e algumas nascentes, não gera
condições para a criação de animais e desenvolvimento de agricultura em escala
suficiente para atender a comunidade.
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Após o período citado no relatório anterior (junho de 2014 / junho de 2015),
as tratativas sobre a aquisição entraram em novo estágio. Até dezembro de 2015, a
comunidade aguardou alguma manifestação formal da FUNAI-DF sobre a questão da
aquisição dos 12 alqueires de terra pelo PBA-CI.
Em dezembro de 2015, quando do “Seminário Avaliativo do PBA-CI da
UHE/Mauá” (CGG), aconteceu uma reunião para tratar da aquisição de terras com a
participação do cacique e lideranças da comunidade de Ywy Porã, da consultoria, da
coordenação do PBA-CI, do empreendedor, além da FUNAI e MPF. Após a
apresentação da situação da terra escolhida pela comunidade que estava dentro da
delimitação de possível demarcação e das suas implicações para o processo, foi
acordado que haveria comprometimento da FUNAI-DF em analisar o caso, e coube
ao empreendedor e a consultoria realizar suas atribuições para o bom andamento da
ação.
O empreendedor e a consultoria comprometeram-se em consolidar o histórico
das análises que subsidiaram a escolha do terreno, em apresentar outras opções de
áreas, além do laudo agronômico da terra, para serem apresentados em reunião de
consulta junto à comunidade de Ywy Porã, com presença da FUNAI local (CTL, São
Jerônimo da Serra), em 18 de dezembro de 2015. Foram cumpridos esses
encaminhamentos com o envio da documentação ao CGLIC – FUNAI-DF, para
manifestação definitiva da Fundação quanto à aquisição de terras. O responsável
técnico da FUNAI – CGLIC se comprometeu a encaminhá-la para análise da DPT,
que deveria se manifestar em prazo de 30 dias. (Ver ata do CGG, Londrina, 09 de
dezembro 2015).
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Figura 5 - Ata CGG, Aquisição de Terras para TI Ywy Porã. Londrina, 09 de dezembro 2015
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Tendo como referência as diretrizes para encaminhamento da questão, a
consultoria de campo organizou uma visita de lideranças e membros da comunidade
à área proposta pela comunidade (Figura 6, Figura 7 e Figura 8).

Figura 6 - Membros da comunidade Ywy Porã em visita a área proposta pela comunidade
para aquisição de terras.

Figura 7 - Cacique Uanderson Camargo, liderança Julio C. Camargo, Senhora Maria D. D.
Guarany e senhora Elizabete Jacinto. Visita a área proposta pela comunidade para
aquisição de terras.
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Figura 8 - Membros da comunidade Ywy Porã em visita a área proposta pela comunidade
para aquisição de terras.

A visita ocorreu durante a coleta de dados para composição do laudo
agronômico e assim a consultoria de campo, juntamente com coordenador da parte
agrícola do PBA-CI, pôde esclarecer algumas dúvidas da comunidade com relação a
área pleiteada.
Além da área escolhida e indicada pela comunidade foram visitadas outras
duas propriedades que os indígenas descartaram como possibilidade de aquisição.
As visitas as três áreas possíveis foram realizadas no dia 14/12/2015 (Figura 9 e
Figura 10).
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Figura 9 - Cacique e lideranças da TI Ywy Porã em visita a 2ª opção de área a ser adquirida.

Figura 10 - Cacique e lideranças da TI Ywy Porã em visita a 3ª opção de área a ser
adquirida.

No dia 18 de dezembro de 2015, realizou-se reunião do CGL da TI Ywy Porã,
conforme acordo firmado no dia 09/12/2015 em reunião em Londrina. Nessa reunião
foi discutido o histórico do processo, opções de áreas para possível aquisição,
características da área, laudo agronômico, situação legal da área, já que se trata de
posse, além de validação da área escolhida pela comunidade. Participaram da reunião
com a comunidade o técnico indigenista da FUNAI local José dos Passos e o chefe
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da CTL S.J. da Serra - FUNAI Luis Alan Van Fy Juvencio, a consultoria técnica do
PBA-CI local, coordenador da parte agronômica do PBA-CI, e o consultor
representante do empreendedor Carlos Gimenez.

Figura 11 - Reunião de CGL TI Ywy Porã em 18/12/2015.

A comunidade de Ywy Porã, solicitou na ata da reunião do dia 18/12/2015,
que caso a resposta do CGLIC e DPT da FUNAI fosse negativa, queriam receber a
notícia da FUNAI-DF na comunidade de Ywy Porã, acompanhado de solução
emergencial referente a aquisição de terras e/ou a demarcação. (Ata CGL TI Ywy Porã
18/12/2015).
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Figura 12 - Ata de reunião do CGL da TI Ywy Porã 18/12/2016.
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Como foi descrito na ata de reunião acima citada, além do histórico do
processo referente a aquisição fundiária, houve a apresentação do laudo agronômico
(Figura 13 e Figura 14) e (anexo 1).

Figura 13 - Apresentação do Laudo agronômico sobre a terra proposta para aquisição pela
comunidade.

Figura 14 - Chefe da CTL-FUNAI de S.J da Serra analisando o mapa da Terra proposta.
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Anexo 1 – Laudo agronômico referente a aquisição de terras para Ywy Porã
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No dia da reunião, também houve visita à área pleiteada pela comunidade
pelas lideranças de Ywy Porã acompanhados da consultoria, técnico indigenista da
FUNAI local e do chefe da CTL de São Jerônimo da Serra, e do consultor
representante do empreendedor (Figura 17, Figura 18 e Figura 19).
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Figura 15 - Chefe da CTL – FUNAI de São Jerônimo da Serra, em visita a área indicada
para a comunidade para aquisição.

Figura 16 - Membros da comunidade da TI Ywy Porã em visita a área proposta para
aquisição.
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Figura 17 - Representantes da comunidade Ywy Porã, Chefe da CTL FUNAI de São
Jerônimo da Serra, e consultor representante do empreendedor.

É importante salientar que na reunião houve a validação da escolha da
comunidade, o que gerou grande expectativa por parte da comunidade. Tendo em
vista os possíveis desdobramentos, a consultoria conjuntamente com o cacique e
lideranças informaram que o processo necessitaria da aprovação da FUNAI-DF. Nos
dias seguintes e após o recesso das festividades de final de ano foi necessário atender
a diversos indivíduos da comunidade, que imaginavam que a comunidade deveria ter
a palavra final sobre o assunto e não a FUNAI. Até o final de janeiro de 2016 a
comunidade esperou ansiosa pela resposta do DPT-FUNAI. No entanto, não houve
resposta formal da FUNAI, mas apenas a multiplicação de boatos mais diversos na
comunidade, alguns sobre sinalizações positivas da FUNAI e outros negativos.
O desdobramento da questão só se concretizou no dia 03 de maio de 2016,
quando ocorreu uma reunião do empreendedor com a coordenação do CGLIC/
FUNAI-DF. No item 03 da ata dessa reunião foi citada a questão da aquisição de terras
para a TI Ywy Porã registrando que o CECS solicitou formalmente a aprovação de
temas relacionados ao oficio 142/2015 que versa sobre a aquisição de terras para a
comunidade. A FUNAI, respondeu que está tratando do assunto internamente, e se
manifestará o mais breve possível (Ata CECS e CGLIC-FUNAI 03/05/2016).
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Figura 18 - Ata de reunião CECS e CGLIC/FUNAI 03/05/2016.
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A última reunião do CGL em que o assunto foi abordado ocorreu no dia 25 de
maio de 2016. A reunião foi solicitada pelo atual coordenador do PBA-CI, para
informar a comunidade sobre o andamento da tratativa com a FUNAI-DF, quando foi
informado os resultados da reunião do dia 03/05/2016 realizada em Brasília. Nessa
reunião a consultoria de campo retomou o histórico da questão. Na ocasião houve
questionamento por parte das lideranças no que se refere a posse da terra após ser
adquirida e entregue a comunidade. Nessa reunião também foi expresso que a
comunidade deveria ter a decisão final sobre a aquisição da terra, e não a FUNAI. A
comunidade ainda anunciou que solicitará apoio do MPF para solução da questão.
(Ata CGL TI Ywy Porã 25/05/2016).
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Figura 19 - Ata CGL TI Ywy Porã 25/05/2016
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Vale destacar que, até o momento de finalização desse relatório não houve
parecer da FUNAI -DF que autorize a aquisição dos 12 alqueires de terras propostos
para a comunidade da Terra Indígena Ywy Porã.
6.1.2 Subprograma de articulação interaldeã

Atividades realizadas
-

Reunião interaldeã: Terra indígena Barão de Antonina 13/08/2015.

-

Reuniões interaldeã: entre Terras indígenas da bacia do rio das Cinzas.

-

Reunião do Comitê Gestor Geral: 09 a 11 de dezembro de 2015.

-

Reunião do Conselho Indígena do Norte do Paraná: TI Barão de Antonina
17/06/2016.

-

Reunião interaldeã: TI Laranjinha 01/07/2016.

Não há análise crítica de 2012-2015
Analise Crítica 2015-2016
Entre as TIs Guarani Nhandewa da bacia do rio das Cinzas sempre ocorrem
reuniões interaldeãs informais. As reuniões ocorrem sempre que é necessário discutir
algum assunto de interesse comum das comunidades. Essas reuniões contam com
auxílio da equipe técnica apenas para contato entre as comunidades e,
esporadicamente, no transporte de algumas lideranças entre uma TI e outra.
No dia 13 de agosto de 2015, aconteceu na TI Barão de Antonina uma reunião
interaldeã com a presença de representantes das oito terras indígenas que integram
o PBA-CI da UHE- Mauá. A reunião teve como principal pauta o distanciamento das
instituições que deveriam acompanhar o PBA-CI. Além dos indígenas e equipe
consultora estavam presentes os coordenadores da CTL FUNAI - Londrina e CTL
FUNAI – São Jerônimo da Serra. Nessa reunião os indígenas construíram documento
em que solicitavam ao MPF e FUNAI, reunião urgente do Comitê Gestor Geral (CGG).
Antes da reunião do CGG as comunidades se reuniram em Ywy Porã para
tratar de assuntos que deviam ser levantados na reunião.
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Entre os dias 09 e 11 de dezembro de 2015, na cidade de Londrina, aconteceu
a 3ª Reunião do Comitê Gestor Geral (CGG), a FUNAI-DF a denominou de “Seminário
Avaliativo do andamento do PBA-CI / UHE Mauá”.
Com organização previamente realizada pela FUNAI-DF, o Seminário previa
para o dia 09 de dezembro, mesas de discussões que abordassem “Fraquezas /
Forças da execução do PBA-CI”, “Abertura Formal: Abertura com representantes das
instituições”. No entanto, no primeiro dia, devido ao atraso de alguns participantes e
necessidades de discussões sobre ações referentes à aquisição de terras, foram
realizadas conversas com o representante da FUNAI – DF, FUNAI local, consultores
da equipe local, coordenação geral do PBA-CI, representantes do MPF,
representantes do CECS, ARPIN Sul, cacique, vice e lideranças das respectivas
terras.
A primeira comunidade a participar da reunião sobre aquisição de terras foi
Ywy Porã. A discussão girou em torno da aquisição de terras apontadas pelos
indígenas como de seus interesses (detalhamento no Item “Aquisição de Terras”).
Após as reuniões que versaram sobre as questões das terras, os indígenas
solicitaram espaço especifico para reunirem-se sem a presença das instituições, como
o CECS e a consultoria, para que pudessem conversar sobre a reunião. Dessa
maneira não foi possível a realização das atividades programadas pela FUNAI – DF.
No dia 10 de dezembro de 2015, na continuação do “Seminário Avaliativo do
PBA-CI / UHE Mauá” (CGG, 2015), seguiu-se com as apresentações das consultorias,
que foi seguida de avaliações dos indígenas, pois o objetivo era discutir a síntese de
programa a programa do PBA-CI, avaliando-os para qualificar o andamento e corrigir
rotas, caso fosse necessário. Na ocasião, o coordenador geral do PBA-CI,
antropólogo Paulo R.H. de Góes, realizou uma apresentação sintética sobre as terras
indígenas no Brasil e contextualizou o panorama geral das terras indígenas do Brasil
Meridional. O antropólogo abordou o histórico das questões indígenas, legislação
indigenista e referentes ao licenciamento ambiental, abrindo o contexto em que se
insere os indígenas do Norte do Paraná e participantes do PBA-CI da UHE/Mauá.
Após as discussões sobre a apresentação, iniciaram-se as discussões sobre o
andamento do PBA-CI em questão. Logo que foram apresentados dados do PBA-CI
referentes a TI Apucaraninha e Barão de Antonina, os indígenas assumiram o
protagonismo da reunião e as discussões versaram sobre os impactos da
construção/operação

da

UHE.

Discutidos

os

impactos,

as

comunidades

36

demonstraram coesão em solicitar frente às instituições que o PBA-CI seja
permanente ou no mínimo 30 anos, para alguns presentes os 30 anos se referem ao
prazo de concessão da UHE Mauá. Houve manifestação de representantes do
empreendedor, MPF e FUNAI e os indígenas entregaram um documento para os
representantes das instituições e ao empreendedor, onde apontaram suas
solicitações.
No dia 11 de dezembro de dois mil e dezesseis, a programação previa a
“Apresentação/validação de pactos de continuidade dos trabalhos” e “Mesa de
fechamento com os representantes institucionais”. A FUNAI, indígenas, MPF e o
CECS propuseram alguns encaminhamentos. Dentre estes, a realização de outra
reunião em meados de 2016.
Após essa reunião do CGG as comunidades Guarani se reuniram uma vez na
TI Ywy Porã e outra na TI Pinhalzinho para realizarem avaliação da reunião do CGG
e de seus encaminhamentos. A principal questão discutida nessas reuniões foi a
preocupação das comunidades com respeito ao termino do período de avaliação do
PBA-CI que está previsto para encerrar após cinco anos. As comunidades têm receio
do que pode acontecer, pois algumas ações ainda nem foram iniciadas e se forem
executadas sem a apropriação das comunidades acreditam que ocorrerá prejuízo
para o bom encaminhamento do projeto.
A saída do antropólogo coordenador do processo foi também tratada nessas
reuniões e, no dia a dia das comunidades, os indígenas acreditam que a presença de
um antropólogo para coordenação de um PBA que atinge oito terras Indígenas é
fundamental para que haja equidade no diálogo entre as partes.
No dia 09 de junho de 2016, o presidente do Conselho Indígena Estadual do
Paranã, Jucélio Aparecido da Silva, solicitou ao técnico de ciências humanas das
áreas Guarani que convidasse a equipe consultora, e que os mesmos avisassem aos
caciques das respectivas terras em que atuam para participarem de reunião para
conversarem sobre o PBA-CI, na TI Barão de Antonina, no dia 17 de junho de 2016.
Apesar do pouco tempo disponível para contato, a reunião contou com a
presença de representantes de seis, das oito terras que integram o PBA-CI. Nessa
reunião os indígenas solicitaram a equipe consultora de campo que fizessem uma
análise da conjuntura atual do PBA-CI e os esclarecessem sobre a posição do
empreendedor a respeito da finalização do prazo avaliativo do PBA-CI. Após as
apresentações das perspectivas, os indígenas solicitaram agendamento de reunião
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interaldeã a ser realizada na TI Laranjinha no dia primeiro de julho de 2016. Também
foi levantada a questão do PBA-CI se prolongar durante o tempo de concessão da
UHE Mauá, mas os técnicos salientaram que essa não é uma decisão que cabe a
equipe.
No dia 1º e julho de 2016, aconteceu a reunião interaldeã na TI Laranjinha. A
reunião teve participação das oito terras indígenas que integram o PBA-CI, além do
Conselho Estadual Indígena do Paraná, da coordenação Geral do PBA-CI, da
coordenação agronômica e da consultoria de campo. Na reunião os indígenas se
mostraram preocupados com o andamento do último ano para avaliação do PBA-CI.
Expressaram também descontentamento com o andamento de algumas ações,
principalmente no que diz respeito ao programa II. Também foi abordada a dificuldade
de os técnicos desenvolverem atividades devido ao transito entre as aldeias, reuniões
de equipe, burocracia, e recentemente para confecção do relatório anual. Os
indígenas solicitaram a coordenação geral para que sempre que a consultoria tiver
que se reunir com representantes do empreendedor, haja no mínimo um indígena de
cada TI presente. E também anunciaram que buscarão apoio para monitoramento do
andamento do PBA-CI junto a FUNAI e MPF.
6.1.3 Subprograma de intercâmbio

Atividades Realizadas
-

Visita a assentamentos do MST.

-

Participação na 1ª Feira Regional da Agrobiodiversidade e 4ª Feira
Municipal de Sementes Crioulas de Ortigueira.

-

Participação na 13ª Feira Regional de Sementes Crioulas e da
Agrobiodiversidade.

-

Visita a Floresta Nacional de Três Barras- SC

-

Participação na 3ª Feira de Sementes Crioulas Indígena Ymãu e mudas
nativas na TI Pinhalzinho.

-

Participação na Festa do Emi na TI Barão de Antonina.

-

Participação em Curso de Operadores de Direitos Étnicos e Coletivos:
Etapa 2 - História crítica da luta e resistência pela terra no Brasil;
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Problematização das Lutas políticas dos PCTs no Sul do Brasil; Análise
de Conjuntura.
-

Participação em debate sobre o filme Huni Kuim “O Sonho de Nixi Pae”
na UFPR.



Análise Crítica: 2013-2015
Em março de 2014 aconteceu o intercâmbio entre as Terras Indígenas

integrantes do PBA-CI e a Terra Indígena de Guarita visando conhecer a organização
e as ações da Associação de Produtores Orgânicos Sustentáveis da Terra
Indígena Guarita no município de Tenente Portela (RS). Três integrantes da TI Ywy
Porã participaram do intercâmbio, e a ação repercutiu de maneira positiva na
comunidade.
Em agosto de 2014, em parceria com a Articulação dos Povos Indígenas da
Região Sul (ARPIN Sul) foi realizado na TI Ywy Porã o Iº ENCONTRO DA
JUVENTUDE TUPI / NHANDEWA. Além das discussões voltadas para questões
políticas dos povos indígenas, o evento proporcionou a convivência entre jovens e
anciãos, e deu visibilidade às questões enfrentadas pela TI Ywy Porã.
No decorrer do evento, a questão espiritual se destacou dada a presença de
vários Txeramõe (líderes espirituais) e de Nhandetsy (anciãs que também exercem
funções religiosas). Essas lideranças espirituais participaram da cerimônia na nova
Oy Guatysu (casa grande, casa de reza) e conduziram o desenvolvimento do evento,
o que fortaleceu o movimento da juventude indígena do Sul do País e das TIs vizinhas,
com aspectos tradicionais religiosos dos Guarani Nhandewa. Essa ação de
valorização cultural garantiu, após o encerramento do evento, a permanência na TI
Ywy Porã para participarem do Nimongaraí2, de muitos dos participantes do encontro.
O intercâmbio entre as TIs possibilitou também, em novembro de 2014 a
realização da 1ª MOSTRA CULTURAL GUARANI NHANDEWA – Nhaneretarã kwery,
wa`e kwery, nhanemandu`a (Nossa gente, Nosso passado, nossa história) na Terra
Indígena Pinhalzinho, onde participaram as TIs Laranjinha, Ywy Porã e São Jeronimo.
A Terra indígena Ywy Porã foi a responsável pela abertura do evento e lançou
sua candidatura para sediar a 2ª Mostra a ser realizada em 2015.

2

Nimongaraí é o nome dado à cerimônia de “batismo” Guaraní, nela são nomeadas as crianças com
nomes no idioma Guarani e também consagradas as sementes para o plantio.
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Análise Crítica 2015-2016
É importante salientar que Subprograma de Intercâmbio objetiva a realização
de intercâmbio com as oito terras Indígenas que compõem o PBA-CI com
comunidades indígenas com experiência de captação e gestão de recursos, gestão
territorial, elaboração de material didático, comercialização de artesanato e
cooperativismo. É preciso atentar ainda para os objetivos específicos, que apontam
diretrizes do que se espera do intercâmbio, como por exemplo: “Viabilizar a realização
de Intercâmbio entre comunidades impactadas e o movimento indígena amazônico”.
Nesse sentido, ainda não houve efetivamente ações que assegurem o alcance dos
objetivos propostos, mas dentro das possibilidades e oportunidades disponíveis, há
interesse dos indígenas para a participação de atividades afins.
Através de articulação da consultoria foi possível realizar visitas de indígenas
em assentamentos do Movimento Sem Terra. Etnicamente, culturalmente, e mesmo
politicamente distintos alguns assentamentos da região Norte do Paraná, assim como
os indígenas integrantes do PBA-CI, buscam outros caminhos de produção, educação
e mesmo de atendimento de saúde diferenciada. Para que duas das principais ações
do ano de 2015 das áreas Guarani fossem realizadas (3ª Feira de Sementes e 2ª
Mostra Cultural), a parceria com o MST foi muito importante. Ambos os seguimentos
fazem frente ao tentar implementar uma agricultura coletiva e familiar de produção de
alimentos em uma região que cada vez mais se adere ao sistema de monocultivo
incentivado pelas grandes empresas do agronegócio.
Juntamente com o técnico de ciências humanas, os indígenas das TIs Ywy
Porã e Pinhalzinho percorreram assentamentos do MST para estabelecer o primeiro
contato com os possíveis parceiros. O objetivo das parcerias buscou fomentar a
participação da comunidade dos assentamentos do MST em eventos realizados nas
TIs de forma a propiciar a troca de sementes, experiências e conhecimentos. Os
resultados desses encontros serão detalhados no decorrer do relatório.
Embora a comunidade de Ywy Porã tenha na falta de terra um fator limitante
para desenvolver agricultura em escala suficiente para a comunidade a ideia de uma
agricultura orgânica e diversificada entusiasmou parte das lideranças, que solicitou a
participação em feiras de sementes e artesanato.
No dia 15 de agosto de 2015, indígenas da TI Ywy Porã e a consultoria
participaram da 1ª Feira da Agrobiodiversidade e 4ª Feira de Sementes Crioulas
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Municipal de Ortigueira. A comunidade não possuía sementes para trocar, mas
levaram artesanato Guarani Nhandewa para comercialização e ou mesmo para troca
por sementes de seus interesses (Figura 20 e Figura 21).

Figura 20 - Cartaz da 1ª Feira da Agrobiodiversidade de Ortigueira - PR.
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Figura 21 - Exposição de artesanato de Ywy Porã durante a 1ª Feira da Agrobiodiversidade
em Ortigueira – PR.

Entre os dias 21 e 23 de agosto, a consultoria e representantes da TI Ywy
Porã participaram da 13ª Feira de Sementes Crioulas e da Agrobiodiversidade em
Bela Vista do Toldo – SC. O evento, que agregou produtores da agricultura familiar e
de coletivos organizados, se reuniu durante os três dias e além da troca de sementes,
aconteceram diversas palestras, trocas de experiências, apresentações culturais,
venda de artesanato entre outras atividades. (Figura 22 e Figura 23).
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Figura 22 - Cartaz da 13ª Feira de Sementes Crioulas e da Abrobiodiversidade em Bela
Vista do Toldo – SC.

Figura 23 - Representantes da TI Ywy Porã durante realização da 13ª Feira de Sementes
Crioulas e da Agrobiodiversidade em Bela Vista do Toldo – SC.
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No retorno da feira de sementes de Bela Vista do Toldo-SC, foi oportunizada
pela coordenação da parte agronômica uma visita guiada por técnico do ICMBIO à
Floresta Nacional de Três Barras – SC. A visita, propiciou aos indígenas conversarem
com o técnico do ICMBIO sobre preservação e gestão do parque, já que a maior
preocupação deles dizia respeito a invasão da floresta por caçadores. Nesse sentido,
o técnico do ICMBIO orientou sobre os canais de denúncias e parcerias com órgãos
de defesa ambiental (Figura 24 e Figura 25).

Figura 24 - Visita Guiada na Floresta Nacional de Três Barras – SC

Figura 25 - Indígenas das TIs Ywy Porã, Laranjinha e Pinhalzinho ouvindo instruções do
servidor do ICMBIO.
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No mês de outubro de 2015, a Terra Indígena Pinhalzinho realizou nos dias
09 e 10 a 3ª Feira de Sementes Crioulas Indígena Ymãu e Mudas Nativas. Os
Indígenas de Ywy Porã também participaram do evento, onde puderam vender
artesanato, compartilhar experiências e adquirir doações de sementes e mudas de
espécies de interesse da comunidade (Figura 26 e Figura 27).

Figura 26 - Cartaz da 3ª Feira de sementes crioulas indígenas Ymãu e mudas nativas da TI
Pinhalzinho.
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Figura 27 - Indígenas da TI Ywy Porã durante 3ª Feira de sementes crioulas indígenas
Ymãu e mudas nativas da TI Pinhalzinho.

Também no mês de outubro de 2016 aconteceu a festa do Emi na Terra
Indígena Barão de Antonina. A consultoria esteve presente acompanhando indígenas
da TI Ywy Porã. A festividade objetivou demonstrar aspectos da cultura Kaingang, sua
alimentação, cantos, danças e demais atividades referentes a essa cultura (Figura 28
e Figura 29).

Figura 28 - Mulheres Kaingang preparando alimentação tradicional durante festa do Emi.
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Figura 29 - Cacique da TI Ywy Porã registrando atividades da festa do Emi na TI Barão de
Antonina.

Em parceria realizada pela Terra Indígena Pinhalzinho com o Instituto Federal
do Paraná - Campus Paranaguá e, Rede Puxirão de Povos e comunidades
tradicionais foi cedida vaga para o curso de formação “Operadores de Direitos Étnicos
e Coletivos. A Primeira etapa: “Trajetórias das Lutas Políticas dos Movimentos Sociais
de Povos e Comunidades Tradicionais: Avanços, Limites e Desafios; Análise de
conjuntura” aconteceu entre 16 e 18 de março de 2016. Na ocasião a representante
da TI Ywy Porã participou da primeira etapa com recursos próprios. Na segunda
etapa: “História crítica da luta e resistência pela terra no Brasil; Problematização das
lutas políticas dos PCTs no Sul do Brasil; Análise de conjuntura”, realizada entre os
dias 11 e 13 de maio de 2016 participaram do curso diversos grupos étnicos e
comunidades tradicionais, dentre as quais: Ciganos, Ilhéus, Faxinalenses,
Pescadores, Benzedeiras, representantes de religiões de matriz africana, indígenas,
além de seus parceiros. Para que houvesse a viabilidade de participação dos Guarani
Nhandewa do Norte do Paraná foi solicitado apoio do PBA para deslocamento e
alimentação durante a viagem, além de apoio técnico (Figura 30).
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Figura 30 - 2ª Etapa do curso Operadores de Direitos Étnicos e Coletivos.

A terceira etapa teve como tema os “Direitos dos Povos e Comunidades
Tradicionais – Panorama dos Instrumentos legais e estratégias locais; Análise de
Conjuntura”, o curso aconteceu entre os dias seis e oito de julho de 2016, e novamente
com participação de indígena da TI Ywy Porã. O curso ainda terá duas etapas: 4ª
“Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais – Mecanismo de Consulta OIT 169;
Análise de Conjuntura” e 5ª “Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais –
Mecanismo de Consulta OIT 169; Análise de Conjuntura”.
Em

articulação

com

estudante

da

Pós-Graduação

(Mestrado)

em

Antropologia Social da Universidade Federal do Paraná, a consultoria e as terras
indígenas integrantes do PBA-CI participaram de exibição de filmes pilotos e mesmo
de vídeos relacionados às atividades dos pesquisadores indígenas (detalhamento no
programa V.A). Após exibirem seus vídeos, as pesquisadoras da TI Ywy Porã
apresentaram suas pesquisas em desenvolvimento para os estudantes de Ciências
Sociais e pesquisadores da Antropologia da UFPR. Houve debate sobre as atividades
apresentadas, além da troca de experiências entre os pesquisadores (Figura 31 e
Figura 32).

48

Figura 31 - Cartaz do evento O Sonho de Nixi Pae

Figura 32 - Participação de indígenas da TI Ywy Porã em exibição do documentário “O
Sonho de Nixi Pae” na Cinemateca de Curitiba.
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6.2

PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS

6.2.1 Subprograma de agricultura


Análise Crítica: 2012 – 2015
O Subprograma de Agricultura foi iniciado com a realização de um diagnóstico

rápido para obtenção de informações sobre as famílias da TI Ywy Porã (Posto Velho)
onde foi confirmado o interesse pelas culturas (milho, feijão) para plantio e manejo
coletivo.
Após essas consulta a equipe técnica realizou a identificação das áreas
agricultáveis e efetuou um diagnóstico técnico com as medições necessárias. E
especificação técnica das sementes e insumos apropriados para cada área
identificada.
As sementes (milho e feijão) e insumos (adubos orgânicos) foram entregues
com atraso, mesmo assim o plantio das culturas ocorreu dentro do prazo determinado
do zoneamento agrícola. Entretanto a rescisão do contrato do prestador de serviço de
máquina agrícola levou lideranças decidirem em não realizar o plantio de milho e
optaram apenas pelo plantio de feijão. Observaram-se também dificuldades internas
de capina manual das áreas coletivas, dificultando o controle de plantas invasoras.
Entretanto na área familiar o controle das pragas foi satisfatório.
Em avaliação técnica, constatou-se a necessidade de destocagem - para
agricultura mecanizada - e, em alguns pontos, drenagem devido ao encharcamento
do solo. No entanto, os valores orçados para essa ação ficariam muito acima do valor
disponibilizado pelo PBA. Desta forma, o plantio de feijão foi realizado exclusivamente
de forma manual.
Devido à exiguidade da área agrícola, o CGL optou pela suspensão do plantio
da safra de cereais até a realização da compra de 12 alqueires previstos no PBA.
Entretanto foram realizados os cursos de capacitação de Tratorista Polivalente Módulo
Básico e o Módulo Intermediário pelo SENAR – PR e o Curso de Sementes Crioulas
- etapas 1 (2012) e etapas 2 e 3 em 201- visando o manejo, produção, conservação
e propagação de sementes crioulas, além de fomentar a troca de experiências com
agricultores familiares de acordo com o manejo orgânico.
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Devido à limitação da área agrícola e dificuldades do manejo, a safra de
cereais foi suspensa e a principal atividade desenvolvida no período foi o
planejamento para a construção de estufa de 180 m² com a utilização de bambu após
a participação das TIs na oficina realizada na Universidade Estadual de Londrina
(UEL).
As lideranças decidiram em reunião do CGL reiniciar a ação de plantio da
safra 2014/2015 de cereais (feijão, milho e arroz) que foi iniciada em fevereiro de 2014
com a elaboração do planejamento técnico e posterior reunião com a comunidade e
lideranças.
Na TI Ywy Porã, a área agrícola destinada para a safra 2014/2015
compreendeu 1,5 alqueires subdivididos em 0,5 alqueires de feijão, 0,5 alqueires de
milho e 0,5 alqueires de arroz, plantados manualmente devidos os imprevistos de
quebra do maquinário que impossibilitou o adequado preparo de solo.
Atividades realizadas 2015/2016
-

Manutenção do trator MF4283 e outras manutenções de rotina;

-

Manutenção e Regulagem de implementos agrícolas;

-

Participação na Feira de Sementes Crioulas em Bela Vista do Toldo – SC;

-

Levantamento de informações da capacidade de uso de solo na área
agrícola em propriedade rural sugerida pela TI para possível aquisição.

Safra 2015 – 2016
Devido à limitação da área agrícola e dificuldades do manejo, as lideranças
decidiram em reunião do CGL no dia 30/04/2015 suspender o plantio da safra de
cereais até a realização da compra de 12 alqueires previstos no PBA (Ata de CGL
Ywy Porã 30/04/2015).
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Figura 33 - Ata de reunião do CGL da TI Ywy Porã em 30/04/2015.
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Estufas
De acordo com a aprovação pelas lideranças da aldeia Ywy Porã, foi
construída uma estufa de 250 m² em substituição a estufa de 180 m².
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Após a conclusão da estrutura da estufa (Figura 34), o encaminhamento
seguinte foi a implantação do sistema de condução de água do local de captação para
abastecer o sistema de irrigação, a edificação do reservatório de água, a instalação
de energia elétrica e do sistema de irrigação.
A organização da Mostra Cultural e o trabalho da construção da estufa
ocorreram no mesmo momento e, essa coincidência aliada a umidade excessiva do
solo registrada nesse período de chuvas, houve atraso na finalização dessas
construções (Ata CGL da TI Ywy Porã em 03/12/2015).

Figura 34 - Poste com padrão de energia e reservatório de água para abastecimento de
irrigação.
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Figura 35 - Ata de CGL da TI Ywy Porã em 03/12/2015.
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O sistema de condução de água do local de captação, o reservatório de água
e o sistema de irrigação da estufa já foram implantados, bem com a instalação do
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poste com padrão de energia elétrica, mas os procedimentos para a ligação de
energia ainda estão em andamento (Figura 36).

Figura 36 - Reservatório de água e sistema de irrigação instalados.

Manutenção do Maquinário e Implementos Agrícolas
Para as ações das atividades agrícolas da safra 2014/2015, que se estendeu
até o período do segundo semestre de 2015, foram realizadas pelo PBA – CI as
manutenções no trator MF 4283. Durante as atividades operacionais a equipe técnica
foi informada de problema no sistema de embreagem do trator MF 428. Portanto, foi
necessário o transporte do maquinário para a oficina (Figura 37).
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Figura 37 - Conserto do trator

O período para avaliação e conclusão da manutenção do trator MF 4283
abrangeu de agosto/2015 a outubro/2015. Para o início das atividades agrícolas, a
equipe técnica realizou a manutenção e regulagem dos implementos (Figura 38 e
Figura 39).

Figura 38 - Montagem do cabeçalho da grade rome.
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Figura 39 - Manutenção da plantadeira

Participação em Eventos e Cursos
O período em análise compreende a participação dos indígenas na Feira de
Sementes Crioulas no município de Bela Vista do Toldo – SC (Figura 40).
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Figura 40 - Feira de Sementes Crioulas – Bela Vista do Toldo / SC.

Na ocasião, a equipe técnica adquiriu sementes, produzidas pelos agricultores
do Sul do Paraná e Santa Catarina, para as aldeias Guarani. Estas variedades foram
plantadas em áreas de quintais, próximas às moradias, e a maior parte da produção
foi destinada para a alimentação de animais, sendo uma parte reservada para
produção de sementes.
Os participantes da aldeia indígena Ywy Porã tiveram a oportunidade de
participar da Feira de Sementes, realizando troca de sementes e experiências com
produtores orgânicos, visitas às propriedades rurais de erva mate com produção pelo
método orgânico (Figura 41) e à FLONA (Floresta Nacional de Três Barras) em Santa
Catarina (Figura 42).
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Figura 41 - Visita em propriedade rural de produção de erva mate.

Figura 42 - Visita a Floresta Nacional (Três Barras – SC)
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Observa-se no período de 2015-2016 a participação de indígenas da TI Ywy
Porã de cursos oferecidos pelo SENAR – PR (Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural – PR) no Centro de Treinamento Agropecuário em Ibiporã – PR, como os Cursos
de Mecânica de Tratores e Máquinas Pesadas e do Curso de Soldador (Figura 43 e
Figura 44).
Cursos de Mecânica de Tratores e Máquinas Pesadas

Figura 43 - Aulas teóricas e práticas
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Curso de Soldador

Figura 44 - Aulas teóricas e práticas

Atividades de Levantamento de Informações de Uso de Solo
Para elaboração do presente relatório a ser encaminhado à FUNAI, a equipe
técnica realizou levantamento de informações com propósito de avaliar a capacidade
de uso de solo na área de interesse da comunidade de possível aquisição para a Terra
Indígena Ywy Porã. Foram realizadas coletas de solo para análise química, medição
de declividade e medição perimetral da área (Figura 45 e Figura 46).
A área avaliada apresentou predominantemente um Nitossolo com bom
potencial produtivo para a maioria das culturas agrícolas. A capacidade de uso de solo
não apresentou limitações às culturas anuais (milho, feijão, arroz), fruticultura,
hortaliças e demais culturas solicitadas pela comunidade no PBA – CI.
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Figura 45 - Coleta de solo

Figura 46 - Medição perimetral

6.2.2 Subprograma de beneficiamento de produtos...

Não houve atividades no período de 2012-2015 e as condições necessárias
para início desse subprograma ainda não foram implementadas no período entre 2015
e 2016.
6.3

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E GESTÃO TERRITORIAL

Atividades Realizadas
-

- Reunião do CGL visando a paralização do Programa até que sejam
feitas a aquisição de terras e/ou a demarcação da Terra Indígena.
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Análise Crítica: 2012 – 2015
A execução do programa de Gestão Territorial ficou limitada no período devido

à necessidade de aquisição dos 12 alqueires a partir do PBA-CI e a demarcação do
território previsto. Entretanto, observou-se o interesse da TI Ywy Porã nas articulações
da TI Pinhalzinho para realização da Cartografia Social, tanto que três membros da TI
participaram da oficina\curso inicial realizada em Paranaguá-PR. Além do mais,
representantes da TI participaram de reuniões sobre Gestão realizadas na TI
Queimadas (abril de 2013) e na TI São Jerônimo (2012).
No período, apenas o curso e a prova de carteira C foi concluído. Todavia,
não houve problemas na entrega da motocicleta 150, já que um dos coordenadores habilitado com carteira A - utiliza o veículo até a retirada de carteira pelo vigilante.
O diagnóstico na Terra Indígena foi realizado de maneira informal, quando
foram coletadas informações históricas da presença indígena na TI, sobre a
dificuldade de estruturação da comunidade, sobre conflitos relativos à territorialidade,
contaminação por agrotóxico nas minas d’água e limitações da área para as atividades
agrícolas.
No período entre 2013- 2014 aconteceram nas reuniões do CGL o repasse de
orientações para manutenção e revisão da moto e não foi dado prosseguimento aos
outros cursos de Cartografia Social. De todo modo, estava prevista a participação de
membros da TI Ywy Porã no curso de proteção de nascentes de consumo (proteção
de minas solo-cimento) a ser realizado na TI Pinhalzinho.
No período entre 2014-2015 o Programa de Vigilância e Gestão Territorial
aconteceu conforme demanda da TI, com os registros dos locais de ocupação
tradicional do vale do rio Laranjinha, do antigo Posto de atração do SPI e da Terra
Indígena Ywy Porã, que registram a presença de indígenas nesse território por
séculos.
Análise Crítica 2015-2016
A implementação do Programa III na TI Ywy Porã é limitado para acordos
sobre a gestão devido à situação jurídica da TI e, até mesmo a circulação dos
indígenas pelo seu território é limitado. Como a TI ainda não está demarcada, os
indígenas têm acesso restrito ao território que ocupam pelos acessos as áreas de
matas, e mesmo o acesso ao rio Laranjinha. Nos relatórios anteriores (2013/2014 e
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2014/2015), foram apresentadas algumas atividades realizadas, no entanto, a
comunidade decidiu em reunião do CGL, que esse programa deve ser retomado
somente após a aquisição dos 12 alqueires pelo PBA-CI e/ou a demarcação da Terra
Indígena pela FUNAI. (Ata do CGL da TI Ywy Porã, 16/02/2016).
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Figura 47 - Ata de reunião dia 16/02/2016.

72

73

6.4

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Atividades realizadas
-

Curso de capacitação em Agrobiodiversidade: Coleta, manejo, plantio de
sementes arbóreas, quintais agroflorestais.



Curso da cadeia produtiva de bambu.

Análise Crítica: 2012 – 2015
No período foram levantados pela equipe técnica alguns cursos de

capacitação para as atividades deste programa, além de iniciadas algumas atividades
de levantamento de informação para o diagnóstico do território que apontaram para o
estabelecimento de medidas que venham minimizar a incidência de agrotóxico nas
minas (nascentes) e demais áreas da TI.
Com a parceria estabelecida entre as TIs Guarani da Bacia do rio das Cinzas
foi possível celebrar uma parceria entre o PBA-CI, TI Pinhalzinho e EMATER de
Tomazina, para a realização do curso de capacitação para proteção de nascentes de
consumo (proteção de minas solo-cimento) devido aos problemas de contaminação
pelo uso de agrotóxicos, diagnosticado em 2012 pela pesquisadora Rosângela Célia
Faustino. No entanto, devido a agenda do técnico da EMATER, a capacitação foi
novamente adiada.
Análise Crítica 2015-2016
Em parceria realizada entre a coordenação antropológica do PBA-CI e
EMATER – PR, no mês de outubro de 2015, foi viabilizado o curso de capacitação em
Agrobiodiversidade na TI Ywy Porã. O curso abordou desde conceitos básicos da
teoria e prática relacionadas à coleta, manejo e plantio de sementes arbóreas, além
de introduzir o conceito de quintais agroflorestais. O curso compreendeu aulas
teóricas e aula de campo na trilha da TI Ywy Porã e foi ministrado por técnico da
EMATER (Figura 48 e Figura 49).
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Figura 48 - Curso de capacitação em Agrobiodiversidade na TI Ywy Porã.

Figura 49 - Curso de Agrobiodiversidade na TI Ywy Porã, aula de campo na trilha da TI.

A parceria realizada com a EMATER-PR também possibilitou o curso de
capacitação em cadeia produtiva do Bambu que foi realizado no mês de outubro nos
municípios de Morretes - PR e Antonina - PR.
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O curso abordou aspectos da produção e manejo de Bambus de diversas
espécies e contou com aulas teóricas e de campo (Figura 50).

Figura 50 - Curso de produção da cadeia produtiva de Bambu, Morretes – PR.

6.5

PROGRAMA DE FOMENTO À CULTURA E ATIVIDADES DE LAZER

A TI Ywy Porã tem como entendimento, que as ações do programa V, são
fundamentais no PBA-CI. A reduzida área que ocupam não permite aos membros da
comunidade realizarem atividades produtivas suficientes, principalmente as de
subsistência. Mas a opção pelo desenvolvimento prioritário do programa V, não está
somente restrito a impossibilidade de desenvolver os outros programas pela limitação
de área, até porque a falta de terra e o parcial impedimento de circulação no seu
território (acesso ao rio Laranjinha e matas), não permitem a pratica de suas
atividades tradicionais e culturais satisfatoriamente. O uso de material como de
espécies de sementes, madeira, coleta de penas, argila, mel, dentre outros, não é
suprido na terra em que se encontram (aproximadamente 3,5 ha) e o avanço dessa
fronteira pode implicar em conflitos fundiários com os ocupantes confrontantes da
terra declarada (1.238,0000 ha)3pela FUNAI.

Consultado em http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas em
23/06/2016 ás 12:18h.
3
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Não é somente a falta dos recursos materiais que impactam o modo de ser
Guarani Nhandewa, a restrição de acesso ao rio Laranjinha, cachoeiras, cemitério
onde estão enterrados seus parentes e antepassados e demais locais de valor
ritualístico e/ou paisagístico interferem drasticamente nas práticas culturais e no uso
do território pelos Nhandewa.
No entanto, essas limitações não eliminam as práticas culturais, mas ativam
mecanismos de resistência para manutenção e até mesmo o fortalecimento da cultura.
A falta de determinada matéria prima para confecção de utensílios de uso tradicional
vem, por um lado, dificultar atividades tradicionais, que outrora eram realizadas
rotineiramente, por outro, proporciona a circulação de indígenas até outras TIs em
busca de materiais do qual não dispõem mais em seu território.
Um caso que exemplifica a questão foi o deslocamento de indígenas de Ywy
Porã para a TI Pinhalzinho (ver relatório PBA-CI/UHE-Mauá 2014-2015), para
coletarem o sapé usado para cobrirem a Oy Guatsu e o barracão.
A circulação de indígenas entre as TIs representa muito mais do que a busca
de recursos que não tem mais acesso, mas permite o compartilhamento de
conhecimentos e resgate de memórias étnicas, pois as terras Guarani Nhandewa do
Norte do Paraná possuem estreitas relações de parentesco. Nesse sentido, o início
do desenvolvimento das atividades dos pesquisadores indígenas e as atividades
relacionadas ao audiovisual multiplicam a troca de conhecimentos, memórias e,
sobretudo resguarda a história dessas comunidades.
6.5.1 Subprograma de revitalização de conhecimentos e atividades indígenas
tradicionais

Atividades Realizadas:
-

Planejamento de atividades referentes à “2ª Mostra Cultural Guarani
Nhandewa: 515 anos de resistência, 10 anos de luta, e nossos guerreiros
continuaram”.

-

Organização da trilha temática.

-

Participação Curso de manuseio básico de câmera, e introdução a
filmagens.

-

Oficina de armadilhas de uso Nhandewa
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-

Aulas em campo sobre ervas medicinais de uso indígena para alunos da
escola indígena da TI Ywy Porã.

-

Retirada de mel de Jataí para atividades rituais dos Nhandewa.

-

Pesquisa com comunidade e alunos da escola indígena sobre
alimentação tradicional Guarani.

-

Pesquisa em documentação histórica para construção de linha do tempo
da Terra Indígena.

-

Curso referente ao audiovisual com cineastas Katukina – 17 e 18 de
Setembro de 2015.



-

Exibição de filmes e debates na TI.

-

Formação de equipe e orientação aos pesquisadores indígenas.

-

Filmagens orientadas em conformidade com pesquisa indígena.

Análise Crítica: 2013-2015
No primeiro semestre de 2014 foram iniciadas conversas na Universidade

Estadual de Maringá para estabelecimento de parceria e constituição de equipe de
capacitação audiovisual. Além do mais foram iniciados os levantamentos de
documentos referentes a TI Ywy Porã em arquivos de bibliotecas e de periódicos
como a Folha do Norte e Folha de Londrina, visando a formação de acervo documental
relacionado à Terra Indígena.
Estava previsto para agosto de dois mil e quatorze será realizado o curso de
aperfeiçoamento em plantas medicinais e especiarias na TI Pinhalzinho. Com a
participação de quatro representantes da TI Ywy Porã.
No mês de agosto de 2015 ocorreu na TI Ywy Porã um acampamento na
margem esquerda do rio Laranjinha para a pescaria dos grupos familiares Guarani e
de alguns homens e mulheres Kaingang, também moradores de Ywy Porã. O técnico
em Ciências Humanas fez o registro etnográfico da atividade e destacou a pesca de
loca, muito comum entre os Guarani da região.
A pesquisa documental do período de 2014/2015 compreendeu as consultas
ao arquivo da biblioteca municipal de Londrina, aos arquivos online do jornal O Estado
de São Paulo e os arquivos de periódicos disponíveis no site da Hemeroteca Digital,
vinculada à Fundação Biblioteca Nacional. Também foram realizados levantamentos
de referências bibliográficas que abordam aspectos da TI Ywy Porã.
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Durante a 1ª Mostra Cultural Guarani Nhandewa, realizada na TI Pinhalzinho,
foram exibidos filmes com temáticas indígenas e filmes etnográficos visando incentivar
indígenas das três TIs Guarani da bacia do rio das Cinzas para a ação do audiovisual
e sobre sua importância para a preservação e registro das tradições indígenas.
Em janeiro de 2015 aconteceu a entrega de câmera multifuncional para
atividades ligadas ao audiovisual. Está previsto para o segundo semestre de 2015 o
início das gravações e das oficinas do audiovisual. Estas atividades estão atreladas
aos preparativos da 2ª Mostra Cultural Guarani Nhandewa, que será realizada no mês
de novembro 2015 na Terra Indígena Ywy Porã.
Análise Crítica 2015-2016
O ano de 2015 na TI Ywy Porã foi extremamente movimentado. Os
preparativos para realização da 2ª Mostra Cultural Guarani Nhandewa fomentou
várias atividades ligadas ao programa V.
A partir do início de 2015 os preparativos foram iniciados, sendo que a
primeira atividade foi a construção do barracão para atividades culturais. A iniciativa
e todo o processo de construção foram realizados inteiramente pela comunidade.
Após a construção do barracão foram realizadas inúmeras reuniões entre
lideranças, consultoria e professores da escola indígena da TI Ywy Porã, quando
foram definidas as atividades a serem realizadas, atribuições e responsabilidades.
Acertado o cronograma de atividades e atribuições, foi definido pelas lideranças que
todas as atividades deveriam envolver os alunos da escola da comunidade e que as
atividades deveriam ser gravadas em vídeo para documentação interna da
comunidade e atividades ligadas ao audiovisual.
A primeira atividade foi a elaboração da trilha temática pela consultoria e
lideranças que percorreram parte da mata dentro dos limites da TI para definirem o
percurso, os locais de atividades e de preparativos. A atividade gerou grande
expectativa na comunidade, que reorganizou seu espaço, pois a mata era apenas
utilizada para caçada, coleta de sementes e ervas medicinais, com a trilha passou a
ser local de recreação para a comunidade e extensão da escola indígena (Figura 51).
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Figura 51 - Delimitação da trilha, escolha de percurso e locais de atividades.

Aberta a trilha e, como já relatado no relatório anterior (2014/2015), foram
realizadas reuniões na escola indígena Ywy Porã da TI Pinhalzinho e também na
escola indígena da própria TI Ywy Porã com o objetivo de estimular o trabalho dos
professores indígenas e não indígenas e de alinhavar o trabalho da escola com o
trabalho realizado pela comunidade (Figura 52 e Figura 53).

Figura 52 - Reunião com professores e lideranças das TIs Ywy Porã e Pinhalzinho na escola
indígena TI Pinhalzinho.
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Figura 53 - Reunião com professores, lideranças da comunidade da TI Ywy Porã.

A reunião realizada na TI Pinhalzinho objetivou propiciar a troca de
experiência entre lideranças e professores que organizaram a 1ª Mostra Cultural em
Pinhalzinho com os professores e lideranças que estavam organizando a 2ª Mostra
Cultural na TI Ywy Porã.
A reunião entre as lideranças e a escola indígena da TI Ywy Porã definiu a
organização e distribuição de atividades, que ficaram sob a responsabilidade das
lideranças, devendo a escola se reorganizar para acompanhar os preparativos,
pesquisar e preparar aulas temáticas de campo relacionadas as atividades e também
preparar atividades para apresentações durante a Mostra Cultural. Na ocasião, a
Escola solicitou auxilio da consultoria durante o processo.
A construção da trilha temática mobilizou boa parte dos homens da TI e o
cacique e suas lideranças conversaram com os velhos sobre o uso indígena das
armadilhas, que foram reproduzidas em seus mínimos detalhes para a exposição.
Durante todo o esse processo, os alunos da escola indígena visitaram a trilha com os
professores, e tiveram aulas em campo sobre as atividades desenvolvidas. Além da
picada foram construídas pontes, balanços, plantio de mudas nativas e de frutíferas,
construção de rancho, armadilhas e, identificação e coleta de ervas medicinais, tudo
em conformidade com os conhecimentos Nhandewa (Figura 54, Figura 55, Figura 56
e Figura 57).
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Figura 54 - Pontes construídas no percurso da trilha temática.

Figura 55 - Construção de armadilha no percurso da trilha temática.
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Figura 56 - Alunos indígenas da escola da TI Ywy Porã, em simulacro de pari, construído na
trilha temática.

Figura 57 - Alunos da escola indígena da TI Ywy Porã, apresentando o rancho construído na
trilha temática durante a 2ª Mostra Cultural.

Todas as atividades foram filmadas por membros da comunidade para registro
e futuro uso das mesmas em atividades ligadas ao audiovisual, conforme previsto
nesse programa.
Na linha de capacitação audiovisual para os indígenas foram escolhidos três
membros da comunidade de Ywy Porã para participarem dessas capacitações. Os
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participantes foram sugeridos pelo cacique, que teve como parâmetro a afinidade com
o uso da câmera durante os preparativos da mostra cultural.
A ação foi amplamente discutida entre a equipe técnica e a coordenação
antropológica do PBA-CI. Inicialmente foi pensada a contratação de uma empresa
especializada em capacitação em audiovisual, mas, em comum acordo, se descartou
essa possibilidade, pois o planejamento dessa ação possui variáveis de acordo com
cada TI e o desenvolvimento da atividade impossibilitaria o acompanhamento da
equipe técnica de campo, podendo o produto ser o principal foco da empresa
contratada e não a capacitação dos indígenas. Nesse sentido, optou-se por realizar
etapas com diferentes profissionais, cada um especializado em uma etapa da
capacitação.
O primeiro curso foi realizado aconteceu na aldeia Água Branca, na TI
Apucaraninha. No final do mês de julho de 2015 aconteceu o curso de manuseio
básico de câmera e introdução à filmagem. Na oportunidade, a TI Ywy Porã enviou
três membros da comunidade para participarem dessa etapa (Figura 58, Figura 59 e
Figura 60).

Figura 58 - Curso de capacitação em manuseio básico de câmera e introdução a filmagem.
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Figura 59 - Participantes da TI Ywy Porã, durante Etapa 1 da capacitação em manuseio de
câmera e introdução a filmagem.

Figura 60 - Participantes da TI Ywy Porã e TI Laranjinha, realizando filmagens experimentais
durante aula prática na etapa 1 da capacitação de manuseio básico de câmera e introdução
a filmagens.
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Os participantes de Ywy Porã já chegaram ao curso manuseando muito bem
a câmera, pois as atividades anteriormente realizadas na TI possibilitaram aos
indígenas maior familiaridade com as funções básicas do equipamento. No entanto,
as informações obtidas durante o curso proporcionaram aprimoramento técnico no
manuseio da câmera e qualidade das filmagens.
Há que se chamar a atenção para as atividades práticas realizadas durante
essa etapa da capacitação, como enquadramento, luz, som, e tempos de corte das
filmagens. É importante destacar que, no entanto, a linguagem do audiovisual é ainda
predominantemente de valores ocidentais, em que o primor estético comercial induz
a alguns padrões de vídeos dos quais os indígenas não compartilham. Durante a aula
prática das filmagens, em uma entrevista o cinegrafista indígena gravou o transito de
cachorros da comunidade durante a entrevista, ao comentar a filmagem, o instrutor
apontou os cachorros como fator “poluente” do vídeo, pois não deveriam estar ali, não
havia necessidade de filma-los, portanto, o cinegrafista deveria cuidar para que os
cachorros não fossem filmados. Os indígenas e a consultoria tentaram argumentar
que os cachorros estão presentes no dia a dia da comunidade, e que dificilmente
haveria uma família que não possuísse os animais que circulam livremente e
participam de quase todas as atividades. Dessa forma, os indígenas entenderam que
cachorros não deviam nunca aparecer nas filmagens, ao menos que fosse intenção
mostra-los. Entretanto, durante a refilmagem da entrevista, alguns cachorros
novamente cruzaram a frente da câmera, a situação causou enorme alvoroço nas
mulheres que participavam do curso, que cruzaram a frente da câmera gritando com
os cachorros, para que eles saíssem do local em que a filmagem estava sendo
realizada. A situação é simples, e até pouco cômica, no entanto, ilustra o choque de
percepções da linguagem audiovisual comercial e o audiovisual indígena.
É claro que o conhecimento adquirido com a etapa do curso é muito relevante
do ponto de vista técnico, mas também ilustrou a preocupação da equipe de uma só
empresa gerir a capacitação audiovisual, e os indígenas não terem outros parâmetros
de como executar a atividade.
De volta para a TI, os indígenas participantes da capacitação começaram a
praticar o registro fílmico das atividades realizadas como preparativos da Mostra
Cultural.
Nos dias dezessete e dezoito de setembro de 2015 acontece a segunda etapa
da capacitação em audiovisual. A etapa aconteceu na TI Ywy Porã e atendeu as TIs
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da região da bacia do rio das Cinzas, além de participantes da TI Queimadas. Dessa
vez, a capacitação foi ministrada por dois Indígenas da etnia Katukina: Shere Katukina
e Monja Katukina. No curso, os cineastas Katukina abordaram os desafios de realizar
o audiovisual indígena, o filtro do que filmar, e acordos com a comunidade envolvida,
além de técnicas de filmagens, cenários, criação de roteiro, figurino, continuidade, e
principalmente a utilização de elementos culturais na atividade. Houve muita
identificação entre os indígenas cursistas e cineastas instrutores. Para a finalização
do curso já foi editado um pequeno vídeo demonstrativo, realizado através de
filmagens das aulas práticas (Figura 61, Figura 62 e Figura 63).

Figura 61 - Aula teórica sobre audiovisual com cineastas Katukina na TI Ywy Porã.
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Figura 62 - Aula prática sobre filmagens com cineastas Katukina na TI Ywy Porã.

Figura 63 - Participantes da 2ª etapa da capacitação em audiovisual na TI Ywy Porã.

O curso com os cineastas Katukina foi um grande acontecimento na TI Ywy
Porã, pois não era só uma etapa de curso, mas a visita de “parentes” da Amazônia,
que mesmo com realidades, culturas e língua diferentes se identificam enquanto
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indígenas, e olham para suas diferenças com entendimentos de quem tem uma
cultura diferente.
Além do conhecimento técnico trazido pelos Katukina, houve momentos de
troca de conhecimentos referentes a plantas medicinais, técnicas de armadilhas e até
mesmo de convite para participarem de festas em suas respectivas aldeias, quem
sabe seja essa a porta aberta para realização do intercâmbio previsto no programa
I.C (Figura 64 e Figura 65).

Figura 64 - Cineastas Katukina conhecendo armadilha Nhandewa.

Figura 65 - Cineasta Shere Katukina recebendo convite para participar da 2ª Mostra Cultural
em Ywy Porã e Liderança da TI Ywy Porã José Claudio Camargo.
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Ainda motivado pela realização da 2ª Mostra Cultural, o cacique da TI Ywy
Porã promoveu uma oficina de armadilhas dos Nhandewa com os alunos e
professores da escola indígena da TI Ywy Porã. A oficina que aconteceu na trilha
temática e no barracão de atividades culturais foi filmada pelos indígenas (Figura 66
e Figura 67).

Figura 66 - Criança de Ywy Porã e armadilha na trilha temática.
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Figura 67 - Cacique Uanderson ensinando como construir arapuca.

Na ocasião, também foram desenvolvidas atividades relacionadas ao uso de
plantas medicinais utilizadas pelos Nhandewa. A atividade foi orientada pelo professor
indígena Júlio Cezar Camargo e aconteceu tanto na trilha, quanto em sala de aula
(Figura 68).

Figura 68 - Alunos da escola indígena da TI Ywy Porã, painel e bancada das plantas
medicinais durante a 2ª Mostra cultural da TI Ywy Porã.

Também foram realizadas pelas lideranças atividades como coleta do mel de
Jataí, pescarias e caçada de pequenos animais, recursos utilizados na alimentação
tradicional durante as rezas ocorridas no período noturno do evento.
A consultoria acompanhou a maioria dessas atividades, no entanto, a maior
parte dos arquivos fotográficos e fílmicos, assim como anotações de campo foram
perdidas devido ao roubo de notebook.
A Mostra Cultural foi realizada nos dias 11, 12 e 13 de Novembro de 2015, e
foi a grande impulsionadora das atividades da TI. Foram realizadas diversas parcerias
e contatos com universidades que apoiaram e prestigiaram o evento, dentre elas:
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Universidade Federal do Paraná
(UFPR), Instituto Federal do Paraná: campus Jacarezinho (IFPR), Universidade
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Estadual de Maringá (UEM), Escolas Estaduais da região, e comerciantes. Além da
trilha, foram oferecidas outras atividades, como exposição de alimentação tradicional,
armadilhas, plantas medicinais, linha do tempo da terra indígena, apresentações
culturais, rodas de conversa sobre educação escolar indígena, Movimento Indígena,
políticas, manifestações contra a Proposta de Emenda Constitucional 215 (PEC 215),
além de apresentações de outras Terras Indígenas convidadas. Em síntese, as
atividades expostas e apresentadas durante a Mostra é o resultado do trabalho
desenvolvido durante o ano de 2015 (Figura 69 a Figura 87).
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Figura 69 - Cartaz da 2ª Mostra Cultural Guarani Nhandewa: 515 anos de resistência, 10
anos de luta e nossos guerreiros continuarão.
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Figura 70 - Divulgação da 2ª Mostra Cultural

Figura 71 - Dança do Txondaro durante 2ª Mostra cultural.
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Figura 72 - Rancho na trilha temática durante a 2ª Mostra Cultural.

Figura 73 - Visitantes da 2ª Mostra cultural na trilha temática.
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Figura 74 - Grito de Guerra contra a PEC 215 durante a 2ª Mostra cultural.

Figura 75 - Banca de alimentação tradicional Guarani Nhandewa.
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Figura 76 - Visitantes da 2ª Mostra Cultural e painéis da linha do Tempo da Terra Indígena.

Figura 77 - Exposição de cerâmica Tupiguarani encontrada nas proximidades da TI e
coletadas pelos indígenas.
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Figura 78 - Apresentação do grupo de dança da TI Ywy Porã na Ou Guatsu durante a 2ª
Mostra Cultural.

Figura 79 - Encontro de Theramõe’s e Nandecy’s durante a 2ª Mostra Cultural.
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Figura 80 - Apresentação da TI Karuguá durante a 2ª Mostra Cultural.

Figura 81 - Roda de conversa sobre Educação Escolar Indígena e PEC 215 durante a 2ª
Mostra Cultural.
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Figura 82 - Venda de artesanato durante a 2ª Mostra Cultural.

Figura 83 - Visita de universitários durante a 2ª Mostra Cultural.
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Figura 84 - Gincana Cultural durante a 2ª Mostra Cultural - Luta corporal.

Figura 85 - Gincana cultural durante a 2ª Mostra Cultural – Corrida de tronco.
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Figura 86 - Premiação da Gincana Cultural.

Figura 87 - Manifestação contra a PEC 215 durante a 2ª Mostra Cultural.

A avaliação do evento foi realizada em reunião do CGL da TI Ywy Porã, no
dia 03/12/2015, (ata CGL TI Ywy Porã 03/12/2015 – já citada nesse relatório).
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Em 2016 outras atividades foram iniciadas pelo Subprograma 5.1. Nesse ano
as atividades concentraram-se nos pesquisadores indígenas e nas atividades
relacionadas a capacitação audiovisual. Embora a linguagem audiovisual e
cinematográfica seja bastante difundida nas comunidades através de exibições de
canais abertos, o acesso a obras cinematográficas é bastante restrito e a maioria dos
membros da comunidade nunca esteve em uma sala de cinema.
Assim, aliando a capacitação, aproximando a comunidade dessa forma de
comunicação e proporcionando atividade de lazer, a consultoria e as lideranças
exibiram em 2016 dois filmes para a comunidade. Além de aspectos estéticos,
continuidade e como se desenrolava o roteiro, o conteúdo do filme também foi
discutido a partir do entendimento da comunidade e moderado e comentado pela
consultoria. Para que a atividade do audiovisual chamasse mais a atenção dos jovens,
as sessões foram iniciadas com filmes comerciais, sobretudo de ação com temáticas
ambientais, e, antes do filme principal, foram exibidos pequenos vídeos realizados nas
comunidades pelos pesquisadores indígenas. O Primeiro filme exibido na TI Ywy Porã
foi AVATAR (Figura 88 e Figura 89).

Figura 88 - Exibição do Filme AVATAR TI Ywy Porã.
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Figura 89 - Exibição do Filme AVATAR TI Ywy Porã.

Após a exibição do filme aconteceu um debate sobre o longa-metragem. No
primeiro momento se discutiu a construção do roteiro e qual era a discussão para que
o filme chamasse mais a atenção. Naturalmente o debate se direcionou para invasão
de terras tradicionais, devastação do meio ambiente, grandes empreendimentos e
exploração descontrolada de recursos naturais. O debate girou em torno de algumas
frases e cenas do filme. A frase que mais chamou a atenção dos indígenas foi
apresentada logo no início do filme, quando o protagonista Jake Sully diz que no
mundo a máxima é “O forte em cima do mais fraco”. Essa frase fomentou debates
sobre a situação dos povos indígenas frente aos avanços de setores que são
incompatíveis com seu modo de vida, como o agronegócio e construções de
hidroelétricas.
A liderança e funcionário da saúde indígena Nelson Camargo questionou o
desenvolvimento do mundo, que arruinou o planeta, e mesmo com tanta tecnologia
de guerra, pouco havia mudado na saúde, pois com tanto desenvolvimento a saúde
ainda não chegava para os pobres. A liderança se referia ao personagem
protagonista, que usava cadeira de rodas, pois não tinha dinheiro para cirurgia.
O cacique Uanderson Camargo também comparou a colonização do Planeta
Pandora com a Colonização da América do Sul e salientou que os nativos
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“Omaticaias” se organizaram contra os colonizadores, e unidos com os outros grupos
conseguiram vencer mesmo com arco e flechas os invasores.
O segundo filme exibido em Ywy Porã foi “O Abraço da Serpente”. O filme
colombiano tem como enredo a história de um xamã que vive sozinho na Amazônia
Colombiana após o contato de indígenas com seringueiros e missões religiosas. Em
Ywy Porã o aspecto que mais chamou a atenção dos indígenas foram as construções
dos indígenas e a diferente forma que indígenas e não indígenas constroem o
conhecimento. Devido à baixa temperatura na noite do filme, houve pouco debate
sobre a obra (Figura 90).

Figura 90 - Exibição do filme “O Abraço da Serpente”, TI Ywy Porã.

Em abril de 2016 foram também iniciadas as atividades dos pesquisadores
Indígenas. Os pesquisadores foram selecionados pelas lideranças e consultoria de
acordo com perfil para cada atividade de pesquisa, que possuem três linhas diferentes
que se complementam: a) audiovisual, b) Cultura /Mitos e História e c) Linguagem.
Definidos os pesquisadores, foi realizada reunião entre lideranças, pesquisadores e
consultoria para definir o tema de pesquisa de forma a gerar material para o
audiovisual e materiais didáticos previstos no PBA-CI.
O tema escolhido por Ywy Porã foi a História da TI, desde a ocupação précolonial, Posto de atração do SPI, retirada dos Indígenas, retomada de terras e
aspectos atuais da TI. Paralelamente a essa temática foram pesquisadas as histórias
dos mitos dos Nhandewa e do seu território.
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A pesquisa de linguagem está sendo elaborada, separadamente e a
pesquisadora Nhandewa, Eliane Cristina Norato, está desenvolvendo pesquisa para
elaboração de dicionário Nhandewa.
O trabalho vem sendo desenvolvido gradualmente, pois embora os
pesquisadores indígenas tenham bastante proximidade com as temáticas, o trabalho
de pesquisa é novidade e mesmo com orientação da consultoria é importante que os
pesquisadores indígenas desenvolvam sua própria metodologia.
A partir dessa definição a consultoria e os pesquisadores indígenas se reúnem
semanalmente para organização do material, discussão das atividades, planejamento
de novos encaminhamentos e realizam a autoavaliação da pesquisa (Figura 91 e
Figura 92).

Figura 91 - Pesquisadores da TI Ywy Porã assistindo entrevistas por eles realizadas com
membros da comunidade.
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Figura 92 - Pesquisadoras da TI Ywy Porã, durante processo de digitalização da pesquisa
referente a Linguagem.

No mês de junho de 2016, as pesquisadoras Nhandewa, Andréia Camargo e
Eliane Cristina Norato, moradoras da TI Ywy Porã apresentaram o andamento
introdutório de suas pesquisas durante aula de Etnologia Indígena do curso de
Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná, além de pesquisadores de
outras TIs do Norte do Paraná que também estão realizando pesquisas. Na ocasião,
houve participação de professores do Departamento de Antropologia, estudantes de
graduação, estudantes de Pós-graduação em Antropologia (mestrado e Doutorado),
consultores do PBA-CI e do pesquisador Huni Kuim, Ibã Huni Kuim. As pesquisadoras
abordaram o desenvolvimento da pesquisa e exibiram um vídeo de entrevista
realizado por elas na comunidade (Figura 93).
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Figura 93 - Pesquisadoras Nhandewa: Eliane Norato e Andréia Camargo apresentando
desenvolvimento introdutório de suas pesquisas durante Aula de Etnologia Indígena na
UFPR.

Os ouvintes parabenizaram as pesquisadoras pela pesquisa e realizaram
perguntas sobre o desenvolvimento da pesquisa. O público também salientou a
importância de os indígenas escreverem sua própria história, bem como das mulheres
participarem ativamente desse processo.
A partir do segundo semestre de 2016, os pesquisadores participaram de
capacitações para aprimorarem a pesquisas.
6.5.2 Subprograma de apoio ao artesanato

Atividades Realizadas:
-

Oficina de cerâmica com morfologia e funcionalidade com base em
cerâmicas arqueológicas Tupiguarani.

-

Participação em feiras com disponibilidade para venda de artesanato.

-

Exposição de escultura zoomórfica em madeira no 31º Salão de Artes
Plásticas de Jacarezinho.

-

Curso de Bioconstrução em Bambu.

-

Curso de artesanato em Bambu.

-

Contato com artista plástico para realização de oficinas na TI.

-

Exposição e venda de artesanato na 2ª Mostra Cultural.

-

Visita ao acervo etnológico do Museu Paranaense.
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-

Contato com loja de artesanato indígena em Curitiba para revenda de
artesanato.



Análise Crítica: 2012 – 2015
Observou-se na TI Ywy Porã, desde o início da execução do PBA-CI, o grande

interesse na elaboração de artesanato, na troca de experiências e nas capacitações
diversas para este fim.
Em julho de 2013 foi realizado na TI Ywy Porã o curso de aperfeiçoamento
em artesanato (bichos de madeira e cestaria em bambu), ministrado pelo cacique
Guarani-Mbya Paulo Oliveira Acosta (TI Guaviraty, Pontal de Leste - PR).
As atividades de artesanato na TI Ywy Porã são realizadas por jovens e
adultos e se caracterizam como uma alternativa para geração de renda complementar,
ou para uso interno na TI.
É importante ressaltar que a comunidade da TI Ywy Porã demonstrou
profundo interesse em preservar os conhecimentos e atividades tradicionais e possui
como meta fomentar, trocar experiências, multiplicar e dar visibilidade a essas
atividades. Vale aqui destacar a participação ativa da Terra Indígena Ywy Porã na 1ª
Mostra Cultural Guarani Nhandewa, realizada na TI Pinhalzinho em 2014. Na
oportunidade coube a essa comunidade a abertura do evento e a apresentação do
seu grupo de cantos e dança Guarani. O evento foi muito bem avaliado pelos
representantes da Terra Indígena Ywy Porã, principalmente pela possibilidade de
divulgação e venda do artesanato produzido na TI.
Também, em 2014 foi iniciado o diagnóstico referente ao artesanato da TI Ywy
Porã. O questionário abordou aspectos quantitativos e qualitativos sobre a produção
do artesanato, quando foram identificados dezessete artesãos produtores de variados
tipos de artesanatos e uso de diferentes matérias-primas, como madeira, sementes,
penas, porungas, dentre outras.
Análise Crítica 2015-2016
Como já foi salientada, em todo o período relatado a organização da mostra
cultural mobilizou a comunidade de Ywy Porã, sobretudo no que diz respeito às
atividades tradicionais, dentre elas o artesanato.
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Organizadas pelo cacique e pelas lideranças foram realizadas oficinas para
elaboração de material para exposição durante a Mostra. Em parceria com a escola
indígena as oficinas fomentaram a produção de artesanato para exposição e comércio
durante a Mostra Cultural e as oficinas se mostraram essenciais para a transmissão
de conhecimentos relacionados a produção de artesanato, sobretudo para as crianças
indígenas, uma vez que, nem todos os pais são artesãos. Foram realizadas oficinas
de confecção de réplicas de armadilhas, confecção de cerâmica e de estatuas
zoomórficas em madeira (Figura 94 a Figura 97).

Figura 94 - Crianças de Ywy Porã durante a oficina de cerâmica.
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Figura 95 - Vasilhames cerâmicos confeccionados durante a oficina.

Figura 96 - Vasilhames e estatuas zoomórficas confeccionadas em cerâmica pelas crianças
e artesãos durante oficina em Ywy Porã.
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Figura 97 - Réplica de arapuca confeccionada pelas crianças da escola indígena de Ywy
Porã durante a oficina.

As oficinas incentivaram as crianças a produzir artesanato e ao mesmo tempo
aliarem empiricamente os conhecimentos adquiridos na sala de aula de forma que, os
professores trabalharam temas como geometria, fauna e flora local, e história
indígena. Todas as atividades foram registradas em vídeos pela comunidade.
A intenção é que, a partir do segundo semestre, sejam fomentadas oficinas
de artesanatos interaldeãs para que ocorra a troca de técnicas de confecção e
variedade do artesanato.
Para incentivar a comercialização, o PBA-CI viabilizou a participação de
indígenas em feiras de sementes que disponibilizaram espaços para os artesãos
indígenas. A TI Ywy Porã participou de duas Feiras de sementes com espaço para
venda de artesanato e já citadas no subprograma de Intercâmbio Cultural.
Em conformidade com o cacique e artesão Uanderson Camargo, a consultoria
realizou a inscrição de estatueta zoomórfica confeccionada pelo mesmo no 31º Salão
de artes plásticas de Jacarezinho, promovido pela Secretaria de Cultura de
Jacarezinho – PR em parceria com a Universidade Estadual do Norte do Paraná.
Houve resistência da organização em aceitar a participação da estátua confeccionada
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pelo indígena e o principal argumento da organização é que se tratava de artesanato
e não de arte. Após reunião da consultoria com parte dos organizadores, quando foi
apresentada uma explicação técnica sobre a arte Guarani frente ao conceito de arte
ocidental, a obra do cacique foi aprovada para o salão de artes (Figura 98).

Figura 98 - Divulgação do 31º Salão de Artes plásticas de Jacarezinho com foto de jacaré
em madeira confeccionado pelo cacique e artista Nhandewa Uanderson Camargo.

A obra não ficou classificada dentre as obras premiadas, mas abriu uma
importante possibilidade de divulgação da cultura indígena regional, pouco conhecida.
A obra percorreu as cidades de Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio.
Infelizmente não foi possível a participação da comunidade nas exposições que
aconteceram nessas cidades.
Em parceria realizada entre a coordenação antropológica e a EMATER-PR,
em outubro de 2015 foi realizado o curso de cadeia de Bambu no Município de
Morretes-PR. Três membros da comunidade participaram da capacitação e
demonstraram interesse pelo cultivo de Bambu e seus variados usos, principalmente
para bioconstruções e confecção de artesanato (Figura 99 e Figura 100).
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Figura 99 - Curso de Bambu realizado em Morretes-PR. Etapa bioconstrução de Bambu.

Figura 100 - Curso de Bambu realizado em Morretes – PR. Etapa artesanato de Bambu.
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Ainda em outubro de 2015, durante a divulgação da 2ª Mostra Cultural, a
consultoria articulou o encontro do Cacique Uanderson com o artista plástico Marcelo
Monteiro. Após contato da consultoria com o artista para que o mesmo ministre uma
oficina de técnicas de esculpir madeira na TI Ywy Porã, foi possível o seu encontro
com o cacique e escultor Uanderson Camargo. Assim, o cacique pode conhecer parte
das esculturas confeccionadas por Monteiro e o convidou para ministrar uma oficina
em Ywy Porã em 2016 (Figura 101).

Figura 101 - Artista plástico escultor Marcelo Monteiro, Cacique e escultor Uanderson
Camargo, e a artesã Kauana Martins em exposição do Artista na Feira do Livro em Maringá.

O artista plástico confirmou a oficina com o cacique e se comprometeu a
preparar a oficina para o ano de 2016.
Durante a realização da 2ª Mostra Cultural da TI Ywy Porã foram preparadas
bancadas para exposição e venda de artesanatos de artesão locais e de aldeias
visitantes. Quando da avaliação da participação os artesãos comentaram que
realizaram boas vendas e que também trocaram artesanatos (Figura 102).
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Figura 102 - Artesanato exposto para comercialização na 2ª Mostra cultural.

Figura 103 - Prendedores de cabelo para comercialização durante a 2ª Mostra cultural.
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Figura 104 - Banca de artesanato durante 2ª Mostra cultural.

Figura 105 - Visitantes da 2ª Mostra cultural com arcos e flechas adquiridos durante o
evento.
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Figura 106 - Pesquisadora Indígena Andreia Camargo em visita ao Museu Paranaense.

Figura 107 - Pesquisadores indígenas em visita ao Museu Paranaense.

No ano de 2016, foi inaugurada em Curitiba a loja de arte indígena Xondaro
(que em dialeto Mbyá Guarani significa guerreiro). A loja comercializa somente
artesanato e produtos indígenas. No mês de maio, a consultoria realizou contato com
o empresário e apresentou alguns artesanatos produzidos em Ywy Porã para
comercialização. Na primeira reunião, sem a presença dos indígenas, a consultoria
propôs encontro entre os artesãos e o empresário para que negociassem diretamente,
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mas já de início o empresário adquiriu três peças para comercialização em sua loja
(Figura 108).

Figura 108 - Chaveiro de sementes produzido na TI Ywy Porã, exposto para
comercialização na loja Xondaro Arte Indígena, Curitiba – PR.

O artesanato foi vendido ao lojista pelo valor comercializado na comunidade.
Entretanto observou-se que o lojista comercializa o artesanato com preço três vezes
maior. Essa disparidade do preço desagradou o artesão, que não está disposto a
negociar com o empresário.
Em junho de 2016, a consultoria organizou encontro entre indígenas e o
empresário em sua loja em Curitiba. O empresário ofereceu venda consignada do
artesanato em seu estabelecimento e, na oportunidade, a consultoria esclareceu que
a negociação deveria ser feita diretamente entre os indígenas e o empresário, além
de explicar que o preço de venda e o de revenda. Entretanto, os indígenas de Ywy
Porã não acordaram negócio. A visita foi realizada no dia quinze de junho, e teve a
participação da consultoria e de indígenas de sete terras das oito que compõem o
PBA-CI (Figura 109 e Figura 110).
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Figura 109 - Visita a loja Xondaro Arte Indígena.

Figura 110 - Visita a loja Xondaro Arte Indígena.
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6.5.3 Subprograma de fomento às atividades de lazer

Atividades Realizadas


Acesso ao fundo de festividades.

Análise Crítica: 2012- 2013
Em 2012 foram realizadas três festividades na TI Ywy Porã a partir de verba

prevista no PBA e contando com o apoio da equipe indígena nos processos de
consultas de preço para realização das festividades. Vale destacar que na época,
devido a limitação territorial foi atendida a solicitação da comunidade para substituir a
construção de campo de futebol por um barracão de festividade.
Em Abril de 2014 foi realizada a festividade do dia do índio, compreendendo
o baile, realizado no barracão de festividades recentemente construído, o DJ
contratado com recursos próprios da TI, o churrasco e as apresentações culturais.
Com apoio das lideranças e dos técnicos do PBA-CI, a equipe indígena contratada
realizou levantamento de fornecedores e consulta de preços para realização das
festividades.
Na Terra Indígena Ywy Porã o fundo anual de festividades só foi acionado
somente em Maio de 2015 para aquisição de carne bovina, suína, refrigerantes e
outros gêneros alimentícios. A festa contou com a presença de participantes da TI
Pinhalzinho, Terra Indígena Laranjinha, TI São Jerônimo, TI Barão de Antonina além
da TI Araribá e Aldeia Karugwá do Estado de São Paulo.
Além da programação festiva relacionada ao baile e churrasco, ocorreram as
vendas de artesanato e as apresentações culturais, que aconteceram de forma
autônoma pelos visitantes presentes na TI Ywy Porã. Os Pataxó da Aldeia Karugwá,
apresentaram cantos e danças de seu grupo. Também houve apresentação de
flautista de origem indígena do Peru, que agradou ao público evangélico.
Analise crítica 2015-2016
A TI Ywy Porã realizou três festividades no período relatado. A equipe técnica
auxiliou na consulta de preços, no entanto, o contato com os comerciantes foi
realizado pelos próprios indígenas, que optaram por comerciantes com os quais já se
relacionavam.
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Em dezembro de 2015, a comunidade realizou festividades referentes à
confraternização da comunidade. Essas festividades ocorreram na véspera e no dia
de natal e, além de almoço com churrasco houve distribuição de doces e sorvete para
as crianças (não houve registro fotográfico pela consultoria).
Em Abril de 2016, a comunidade realizou festividade referente à
comemoração do Dia do Índio. Devido às agendas de festividades em outras terras
indígenas, a comunidade realizou uma festividade menor que a habitual, mesmo
assim houve circulação de parentes de outras terras indígenas durante a festividade
e o habitual churrasco foi preparado por não indígenas, amigos da comunidade, para
que a maioria pudesse aproveitar a festividade (Figura 111 e Figura 112).

Figura 111 - Festividade referente ao dia do índio TI Ywy Porã.
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Figura 112 - Churrasco referente ao dia do índio na TI Ywy Porã.

Em maio de 2015, a comunidade ainda acessou o recurso do fundo anual de
festividades para realizar o baile gaúcho, ainda em comemoração ao dia do índio. O
Baile aconteceu em maio devido à agenda de outras comunidades e da banda
escolhida. O baile teve entrada franca, no entanto a comunidade comercializou
lanches, salgados e bebidas para arrecadação de renda para a comunidade. É
importante salientar que o recurso do fundo de festividade foi somente utilizado para
pagar a banda. O baile foi realizado no terreirão da comunidade, já que o barracão de
festividade construído pelo PBA não possuía palco e o espaço era insuficiente e
impróprio para realização de bailes grandes. Houve grande circulação de indígenas e
não indígenas no evento e as lideranças organizaram equipe de segurança, barracas
e praça de alimentação. Além de indígenas de Ywy Porã, houve presença de
indígenas das TIs Barão de Antonina, São Jerônimo da Serra, Apucaraninha,
Laranjinha e Pinhalzinho (Figura 113, Figura 114 e Figura 115).
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Figura 113 - Equipe de segurança durante o Baile na TI Ywy Porã.

Figura 114 - Público do Baile na TI Ywy Porã.
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Figura 115 - Baile na TI Ywy Porã.

6.6

PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA TERRA INDÍGENA

6.6.1 Subprograma de melhoria de trechos de estradas: Ti Mococa,
Apucaraninha e Barão de Antonina

Não se aplica
6.6.2 Subprograma de gestão de resíduos sólidos


Análise Crítica 2013- 2015
No período entre 2013-2015 foram construídas nas TIs, as chamadas zona

de raízes, uma tecnologias alternativa, de baixo custo e bastante eficaz para o
tratamento de efluentes (esgoto) de forma a evitar o descarte inapropriado.
Na TI Ywy Porã aconteceu uma oficina técnica sobre a instalação da Zona de
Raízes pela empresa NÚCLEO CAPIVARA. O público composto pelos indígenas e
funcionários da empreiteira AGROLUTA foi informado sobre essa tecnologia de
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tratamentos de esgotos. Em 2014 as zonas de raízes foram instaladas na sede,
barracão de insumos e salão de festas da TI Ywy Porã.


Análise Crítica 2015- 2016
Não houve atividades no período relatado.
RELATÓRIO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÕES



Análise Crítica 2012- 2015
O PBA-CI previa, inicialmente, para a TI Ywy Porã a construção de barracão

de implementos, barracão de insumo, sede/escritório, campo de futebol. Em 2013 foi
apresentada a planta e projeto das construções que executadas entre setembro de
2013 a maio de 2014.
Entretanto algumas alterações foram realizadas a pedido das lideranças da
terra indígena. O campo de futebol foi substituído pela construção do barracão
festividade.
O acompanhamento de indígenas notou algumas falhas nas construções
como a fragilidade de estrutura de sustentação de portões de barracão de
implementos, fragilidade de calçada do entorno de escritório/sede entre outras. Após
vistoria do engenheiro civil do PBA, o empreiteiro solucionou os problemas e, assim,
a TI Ywy Porã recebeu as obras.


Análise Crítica 2015- 2016
Não houve atividades no período relatado.

6.6.3 Subprograma de melhoria de qualidade da água da T I Ywy Porã

Atividades Realizadas
-

Manutenção de Caixa d’ água.

-

Manutenção da Bomba do poço artesiano.

-

Abastecimento de água encanada em residências.
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Análise Crítica: 2013-2015
No período entre 2013-2014 foi perfurado um poço artesiano com vazão de

70 mil litros/horas, como também foi instalado o reservatório de água potável com
capacidade de 25.000 litros. Em contrapartida a comunidade se organizou e realizou
a instalação da rede de abastecimento residencial.


Análise Crítica 2015-2016
Em novembro de 2015, houve erosão da base da caixa d’ água instalada pelo

PBA-CI na TI Ywy Porã. A comunidade ficou receosa com a possibilidade da caixa
cair e se romper causando possível acidente. Diante da situação a consultoria de
campo acionou uma vistoria do engenheiro civil do PBA para solucionar o problema
(Figura 116).

Figura 116 - Erosão na base da caixa d’ água em Ywy Porã.

O problema foi solucionado no mês de janeiro e o engenheiro civil do PBA-CI
garantiu que a erosão não acarretaria o desabamento da estrutura da caixa, uma vez
que a mesma estava assentada em quatro colunas de concreto armado, sendo o
problema da erosão somente estético. Para solucionar o caso foi realizado
aterramento da erosão e o plantio de grama.
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A comunidade também enfrentou problemas com o acionamento automático do
rele para ligar e desligar a bomba do poço, para isso foi contratado um eletricista para
solucionar o problema. Além disso foi instalado o nível externo para visualização do
nível de abastecimento do reservatório (ver ata de CGL da TI Ywy Porã em
03/12/2015, já citada nesse relatório no programa II).
Em Abril de 2016 a comunidade ficou dois dias sem abastecimento de água, o
problema foi gerado pela queima da bomba do poço artesiano instalado pelo PBA-CI.
A consultoria acionou a manutenção da bomba junto a empresa que perfurou o poço
e a comunidade também acionou a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI),
alegando que a responsabilidade pelo abastecimento de água potável das
comunidades indígenas era sua atribuição. Assim a SESAI assumiu a manutenção da
bomba e a substituiu.
A comunidade apontou também na ata de reunião do CGL em 03/12/2015 que
em algumas casas próximas a estufa a água chega sem força para abastecer as
residências, e que a irrigação da estufa comprometeria ainda mais o abastecimento
das casas. Dessa forma foi instalada uma caixa d’ água específica para irrigação da
estufa, para que a atividade não venha prejudicar o abastecimento das famílias que
residem próximas à estufa (ver ata de CGL da TI Ywy Porã em 03/12/2015, já citada
nesse relatório no programa II).

