Relatório da 1ª Oficina de Meliponicultura
(etapa 1) realizada em Cambé/PR em 03/06/2017
Terras Indígenas participantes: Pinhalzinho e Laranjinha

Foto 1: Sr. Nilson observando uma colmeia de abelha Djeteí. Autor: Diego Rodrigues

A construção da proposta de uma ação de formação em Meliponicultura iniciase alguns meses atrás, no contexto das discussões sobre a avaliação da execução do
PBA-CI da UHE Mauá e, principalmente, da necessidade de integração entre a
agronomia e a antropologia no PBA - CI. Na época foram discutidas as estratégias para
o avanço dos programas do PBA que não estavam sendo executados e aqueles que
estavam sendo iniciados, mas que mereciam estar articulados num contexto mais
amplo de ação.
A integração das coordenações apontou para necessidade de ações sinérgicas,
baseadas nas informações etnográficas, que viessem garantir bons resultados nas
ações de recomposição florestal, de gestão territorial e de recuperação de áreas
degradadas, entre outras. Assim, considerando a importância sociocultural das abelhas
sem ferrão, sobretudo da Djeteí (jataí), entre os Guarani Nhandeva e também desta e
de outras melíponas na literatura antropológica referentes os Kaingang.
A partir destas referências etnográficas deu-se inicio a elaboração de uma
proposta de um curso de formação em meliponicultura que foi muito bem recebido
pelas lideranças indígenas e que resultou na primeira ação que o presente relatório
vem descrever.

O processo inicial de diálogo e construção coletiva do curso de meliponicultura
teve como suporte os Comitês Gestores Locais das Terras indígenas Guarani-Ñandeva
de Laranjinha, Pinhalzinho e Ywy Porã que discutiram e direcionaram os rumos que
levaram a consolidação dessa primeira oficina que teve como principal aporte
metodológico a realização de um diálogo entre saberes indígenas e não indígenas para
lançar luz sobre o maior número de questões relativas ao universo das abelhas nativas
sem ferrão no contexto cultural das etnias atendidas pelo PBA-CI da UHE Mauá.
Participaram da 1ª oficina (etapa 1) as terras indígenas de Laranjinha e
Pinhalzinho. A terra indígena de Ywy Porã, que havia participado da construção do
curso, não pode comparecer por conta de acontecimentos de ordem política que
ocorreram na véspera e mobilizaram toda a aldeia inviabilizando assim sua
participação.
O respeito que os Guarani Nhandeva possuem por essas abelhas nativas devese entre outras coisas à importância que a cera possui na confecção de velas para
realização de seus rituais de reza e na utilização de seu mel como remédio. Esse
aspecto sagrado se tornou ainda mais pronunciado quando Sr. Nilson, txamõi da Terra
Indígena de Laranjinha, solicita para que todos se disponham em um grande círculo
para então começar a tocar seu maracá e cantar o canto que lhe foi entregue em
sonho por seu guia. Assim foi dado início o curso de Meliponicultura com os Guarani
Nhandeva, não só como um diálogo entre conhecimentos científicos e tradicionais,
mas também com uma aproximação à esfera do sagrado.

Foto 2: Rito de abertura da oficina de Meliponicultura. Autor: Diego Rodrigues

Após o Vudjeré (como os Guarani Nhandeva se referem aos rituais de reza) de
abertura, o cacique Sebastião, da Terra Indígena de Pinhalzinho, fala sobre a
importância das velas confeccionadas com cera de abelhas sem ferrão, nesse caso
específico da Djeteí, e sua relação com a crisma (batismo) das crianças entre os
Nhandeva. Segundo o cacique, a “mansidão das abelhas sem ferrão” é transferida para
as crianças no ritual de crisma que incluem a nomeação do neófito. Esse nome
adquirido no ritual e indicado pelos guias possui, entre muitos outros aspectos de
construção da pessoa Nhandeva, o caráter sagrado de lhe proporcionar mansidão em
oposição a um temperamento agitado, aparentemente pouco desejado entre os
Nhandeva para suas crianças, caso as velas fossem confeccionadas com cera de
abelhas ‘europa’ (Apis melífera sp. ) consideradas com abelhas ‘bravas’.
Essa dinâmica inicial, sob a forma de uma roda de conversas, tinha como
objetivo a apresentação dos participantes que, entre outras coisas, também
despertaram algumas memórias como a relatada pelo Sr. Nilson, que narra à forma
como seus pais capturavam abelhas há cerca de 40 anos na terra indígena Laranjinha
que, segundo ele, na época contava com uma quantidade expressivamente maior
desses insetos. A captura, de acordo com Sr. Nilson, ocorria com a utilização de latas
para fazer barulho e conduzir o enxame até o local desejado. A coleta do mel era
realizada aproximadamente a cada ano, baseado entre outros fatores no tempo de
floração da Guabiroba, e as colmeias colocadas preferencialmente próximas às
espécies nativas como o alecrim do mato, por possuírem propriedades medicinais e
curativas. A captura era realizada em purungas, vulgarmente conhecidas como
cabaças, e após um ou 2 anos, dependendo da consolidação do enxame, o mel era
coletado.

Foto 3: Alexandre realizando exposição de material sobre abelhas sem ferrão ao grupo Guarani. Autor:
Diego Rodrigues

As memórias sobre práticas tradicionais de manejo surgem à medida que a
conversa avança. O cacique Sebastião relembra que seu pai ensinava-o a caminhar no
mato se protegendo das abelhas com ferrão e que identificar o momento de retirada
do mel e da cera da Djeteí envolvia saber escutar o que as abelhas estariam fazendo.
Caso fosse possível “ouvir as abelhas rezando” ao aproximar o ouvido da colmeia,
ÊÊÊÊ-HÊ, essa seria a confirmação de que o mel e a cera estariam prontos para serem
retirados. Tal conhecimento demonstra que a forma com que os Nhandeva veem essas
abelhas está intimamente relacionada ao universo do sagrado, pois, assim como os
Guarani, essas abelhas também realizariam suas rezas o que, no que tange à visão de
mundo específica dos Nhandeva, aproximaria o modo de vida Guarani do modo de
vida das abelhas nativas.
Essa importância das abelhas nativas em tudo que diz respeito à casa de reza,
Oy Gwatsu, grande casa de palha onde o altar sagrado está delimitado pelas três
cruzes de cedro, envolve também a alimentação ritual, pois para se realizar a reza não
se pode utilizar açúcar, de acordo com Sebastião. Assim como o açúcar, o sal e o óleo
também integram a lista de interditos alimentares para a realização dos rituais de reza
que, de acordo com Sebastião, a presença desses elementos no sangue do rezador
impede a visita do guia para realização da crisma, fato esse que torna necessária a
utilização do mel de Djeteí para adoçar todo alimento consumido durante os rituais,
como a canjica e a pamonha, além de se constituir ele próprio como um alimento
ritual.

Foto 4: Sr. Nilson realizando degustação de mel durante aula prática. Autor: Diego Rodrigues

A alimentação consumida no ritual de crisma, que os Nhandeva denominam de
Ñimungaraí, compreende o uso do mel de jataí para a fermentação do milho durante

cinco dias que será utilizado para a confecção da pamonha e da canjica. A descrição
etnográfica da importância da jataí se completa quando Reginaldo Alves, uma das
lideranças da terra indígena Pinhalzinho, sintetiza o complexo religioso do modo de
vida Guarani Nhandeva ao afirmar que a religião Nhandeva está baseada na tríade
Cedro, Mel e Cera de Jataí e Milho.
Ainda, de acordo com Reginaldo, os índios mais velhos da aldeia tinham o
costume de acordar de madrugada depois de sonharem sobre o local onde estariam à
casa das abelhas. Essas pessoas eram verayjá (forma pela qual os Guarani Nhandeva se
referem aos txamõis), que pediam a Nhanderú que revelasse a localização dessas
abelhas para que os Guarani Nhandeva retirassem o mel e a cera para serem utilizados
pelo seu povo. Essa localização era muitas vezes revelada em sonho e essa informação
era passada aos mais novos para que procurassem pelas colmeias na mata.
Alexandre foi o meliponicultor responsável por ministrar o curso e apresentar
aos Guarani Nhandeva outra visão sobre a criação de abelhas sem ferrão. A visão
científica, ou não indígena, integrou um movimento de construção de um diálogo
oferecendo novas perspectivas com relação à diversidade de espécies, características e
importância da atividade polinizadora, propriedades farmacêuticas do pólen e do mel
das diferentes espécies e manejo básico das abelhas sem ferrão.
A oficina possuiu duas etapas expositivas, em que Alexandre exibiu imagens e
apresentou as características de 15 espécies de abelhas sem ferrão nativas do Paraná
que, na fluidez de uma conversa, suscitava que experiências anteriores dos indígenas
viessem à tona para compor um diálogo entre ministrante e os participantes. Vale
destacar que, na oportunidade, outras variedades de abelhas nativas foram também
lembradas pelos participantes, como por exemplo, a arapuá (preta e amarela), a jataí
grande, a jataízinho, a abelha listrada sem ferrão, a iraí e a tubuna.

Foto 5: Participantes da oficina durante roda de conversa sobre conhecimentos tradicionais a respeito
das abelhas sem ferrão. Autor: Diego Rodrigues

Foto 6: Construção de um painel baseado na metodologia de
diálogo entre conhecimentos tradicionais e científicos. Autor:
Diego Rodrigues

Entre uma etapa e outra foram realizadas as visitas às colmeias que o
meliponicultor mantém em sua propriedade, acompanhada sempre com bastante
interesse por parte dos indígenas. Na propriedade existem 24 espécies de abelhas sem
ferrão das 35 espécies nativas conhecidas no Paraná. Neste local existem da subfamília
trigonine as espécies Trigonas fulcepennis, Trigonas hylariata, Trigonas snipes,
Trigonas guaxupe, Scapitotrigonas postica, Scapitotrigonas polilistica, Scapitotrigonas
bipunctata, Tretragonista angustula, Tretagonista fiebrigi, Plebeia mulleri, Plebeia
droriana, Plebeia shorotyki, Plebeia juliane, Plebeia guaçu, Plebeia rufis, Tetragona
clavipes, Cephalotrigona capitata e Nanotrigona testeceicornis, e da subfamília
meliponine as espécies Melipona mondori, Melipona quadrifasciata, Melipona
anthidioides, Melipona marginata, Melipona marginata, Melipona obscurior e
Melipona favosa. Estas espécies conhecidas popularmente como Borá, Bugia, Iraí,
Jataí, Lambe Olhos, Marmelada, Mirim, Mandaguari, Mandaçaia, Mombucão, Tubuna,
entre outras, foram apresentadas nessa observação in loco que se estendeu durante
boa parte do dia. No Brasil são conhecidas 350 espécies de abelhas sem ferrão nativas.

Foto 7: Apresentação de espécies de abelhas sem ferrão. Autor: Diego Rodrigues

Do ponto de vista da troca de saberes envolvidos nesse encontro, Alexandre
demonstrou bastante abertura com relação à possibilidade de também acrescentar
novas abordagens ao seu modelo de conhecimento, o que também ocorreu por parte
dos indígenas que, de uma forma geral, saíram da oficina bastante entusiasmados e
aguardando a próxima etapa para dar prosseguimento a esse rico diálogo que iniciouse nessa oficina.

Esta etapa do curso de meliponicultura teve como finalização um balanço
bastante positivo realizado pelos participantes e pela equipe técnica que, de forma
geral, avaliaram como um exemplo que precisa de continuidade e de difusão. A
metodologia envolvida na construção e na abordagem da temática apresentou-se
bastante promissora, com possibilidade de aplicação nas próximas oficinas dessa
temática ou até mesmo de outras temáticas, sobretudo as que se proponham a
realizar um diálogo entre os diferentes programas previstos no PBA-CI.

Foto 8: Representantes Guarani Nhandeva e corpo técnico do PBA - CI participantes da primeira
oficina de Meliponicultura. Autor: Diego Rodrigues

Foto 9: Sr. Nilson realizando a cerimonia Guarani.
Autor: Diego Rodrigues
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