I - Programa de Articulação de Lideranças Indígenas, Execução, Gestão e
Monitoramento do PBA.

MOCOCA –
Contratados
Indígenas

ALBINO FER KAG BENTO (
outubro de 2012 a junho
2016)
IZANOEL NY FEJ
MARCOLINO (desde julho
de 2016)
ANTONIO ARTHUR

Sup. Exploração Agrícola

Agente de Defesa
Ambiental

IDENILSON PEREIRA (de
outubro de 2012 a agosto de
2015)
SAMUEL RIBEIRO (desde
agosto de 2015)
IZAIAS MENDES (outubro
de 2012 à agosto de 2014)
ADEVANIL KREVAJE
LOURENÇO (agosto de
2014 a junho de 2016)
LEANDRO KARAIPOTY
PADILHA ( desde julho de
2016)
MANOEL ARTHUR

Sup. Exploração
Agropecuária

Agente de Defesa
Ambiental

Gerente de Serviços
Culturais

MARCIO JOSE DAKA

Supervisor de Expl.
Agropecuária

RENATO PEREIRA (de
outubro de 2012 à fevereiro
de 2014)
LEANDRO ARTHUR ( de
fevereiro de 2014 a agosto
de 2015)

Gerente de Serv. Culturais

Gerente de Serv. Culturais

DENILSON PEREIRA (atual,
desde agosto de 2015)
RODRIGO BERNARDES DA Sup. Exploração Agrícola
SILVA (de outubro de 2012 à
novembro de 2013)

JULIO CEZAR FAG TEJ
LUCAS (atual, desde
dezembro de 2013)

Sup. Exploração Agrícola

MOCOCA –

LEANDRO ARTHUR
(contratado como
PESQUISADORES
coordenador mas
participante das atividades
INDÍGENAS
de pesquisa)
LUIS CARLOS SALLES
BATARSE (julho a setembro
de 2016)
ADRANE BATARSE (agost à
setembro de 2015)
NENO PEREIRA (julho a
outubro de 2016)
EDNÉIA NATO (setembro a
abril de 2016)
JONAS ROSA ( desde de
setembro de 2015)
SIMONE LOURENÇO
(desde de maio de 2016)
VALDIVINO RIBEIRO
(desde de julho de 2016)
MOCOCA –
Equipe Técnica de
Campo

PAOLA GIBRAM (de junho
de 2012 à julho de 2013);

Antropóloga

JOÃO VITOR FONTANELLI
(de junho de 2013 à
setembro de 2013);
RODRIGO S. FONTES DE
SALLES GRAÇA ( de
fevereiro de 2014 a abril de
2017)
THIAGO LUIZ
RAGUGNETTI FURLANETO

Antropólogo

Historiador
Engenheiro Agrônomo

1.1 Subprograma de Gestão do PBA
Atividades Realizadas

- Reuniões do Comitê Gestor Local: frequência média de duas a cada mês;
- Diálogo cotidiano e continuado entre equipe técnica, cacique e lideranças indígenas e
famílias indígenas;
- Reunião com participação de indígenas, FUNAI (CGLIC e CTls), MPF e equipe
técnica (dezembro de 2016) ;
- Reuniões da equipe técnica de campo e coordenadores (diversas entre 2016 e 2017);
- Reuniões com o
continuado);

colega agrônomo da equipe técnica de campo (cotidiano e

- Reunião Inter aldeã em Barão de Antonina (São Jerônimo da Serra/PR) (agosto de
2017);
-Planejamento, consulta e deliberações referentes ao PBA-CI (cotidiano e continuado);
- Visita a famílias indígenas por parte de equipe técnica (semanal);
- Reuniões diversas sobre aquisição de terra;
- Atividades e observações relativas a oscilações do Rio Tibagi e UHE Mauá;
- Encaminhamentos relativo a contratação e demissão de indígenas;
- Encaminhamento de férias dos contratados indígenas;
- Análise e encaminhamentos relativo a estrutura e execução do PBA-CI;
- Realização de encaminhamentos burocráticos de ordens diversas;
- Organização e encaminhamento de notas fiscais para pagamento;
- Realização de consultas de preços;
- Elaboração de projetos de ordem diversa;
- Apoio logístico e burocrático da equipe técnica de campo e equipe administrativa na
realização de demissões e contratação de indígenas, logística de viagens e outros;
- Apoio logístico e burocrático da equipe técnica e equipe administrativa na manutenção
e conserto de veículos;

Análise Crítica
Panorama
De modo abrangente deve-se ter em vista que o ano 2016/2017 contemplado
neste relatório ao mesmo tempo como crucial e marcado por indeterminações e
necessidade de repactuações envolvendo as terras indígenas, instituições e equipes
técnicas.
Incialmente destaca-se que a execução do PBA-CI no segundo semestre de 2016
foi marcado por indeterminações e questões sobre os desenvolvimentos do projeto. As
lideranças indígenas de diversas TIs questionaram quanto ao prosseguimento da
execução do PBA-CI, haja vista o documento do PBA-CI indicar previsão inicial de
execução dos programas. Apesar dos indicativos de previsão no documento destacar
serem apenas iniciais, não havia manifestação das instituições a este respeito.
Lideranças indígenas consideram não apenas inviável a proposição inical presentes no
PBA-CI, como também enfatizaram em diversas vezes não apenas o prosseguimento da
UHE-Mauá para além desses anos, como a necessidade de contabilizar impactos
emergentes

nos

anos

de

execução

mitigação/compensação desses impactos.

assim

como

avaliação

concreta

da

Deve-se ter em vista contexto das

manifestações dos indígenas já em reunião do Comitê Gestor Geral em dezembro de
2015 a respeito dessas questões e, nesta ocasião, da pronta indicação da FUNAI
(CGLIC) de realização de avaliação em campo desta execução; estas atividades da
FUNAI não foram realizadas no primeiro e nem no segundo semestre de 2016, assim
como até dezembro de 2016 não havia previsão para sua realização. Deve-se considerar
a não participação direta da FUNAI CGLIC neste período em torno das questões
levantadas

pelos

indígenas

afetou

diretamente

os

encaminhamentos

de

deliberações/ações, tendo ainda em vista tratar-se de período sensível para a execução
do PBA-CI.
As reuniões de dezembro de 2016 envolvendo indígenas de seis terras indígenas,
MPF, CECS, FUNAI-CGLIC e equipe técnica e reunião do Comitê Gestor Geral de
janeiro de 2017, contribuíram para maiores definições. Em reunião do Comitê Gestor

Geral de janeiro de 2017 novamente foi estabelecido data para realização de avaliação
da execução do PBA em campo. Nesta reunião também foi apresentado critérios em que
se configuram a avaliação, indicando-se diretrizes e mais importantes, recolocando
alguns pactos de execução. Neste sentido houveram avanços fundamentais nesta reunião
do CGG, porém, a avaliação de campo na TI Mococa, estabelecida para o mês abril de
2017, não se concretizou. Deve-se também destacar o acompanhamento que passou a
ser realizado em reuniões do CGL pela FUNAI-CTL Londrina/PR em torno da
aquisição da terra enquanto contribuição fundamental.
No que diz respeito a TI Mococa, por diversas vezes os indígenas destacaram
que além de ações diversas terem de ser executada, a aldeia aponta a proximidade da
UHE Mauá. Já mencionamos em relatório do ano anterior (2015/2016) a insegurança
dos indígenas frente a UHE Mauá, sobretudo no que diz respeito as alterações do
volume d’agua do Rio Tibagi, que muitos colocam como motivação para não frequentar
mais o seu entorno. Conforme mencionado (relatório 2015/2016) houve em
determinados períodos acentuação da insegurança frente a possibilidade de rompimento
da barragem (abaixo descrevemos estas questões). Para a TI Mococa, de sobremaneira
pesou como indeterminação neste ano de execução do PBA-CI a aquisição de terra
prevista. Sobretudo os planejamentos agrícolas foram realizados com a incerteza da
efetiva aquisição da terra.

Apesar de terem ocorrido avanços para efetivação da

compra, houve períodos de tensão significativa durante processo de aquisição da terra,
incluindo a ocupação, pelos indígenas das referidas terras em aquisição. Ainda em abril
de dois mil dezessete pesava a incerteza de quando seria concluída a aquisição da terra e
se seria possível a realização de planejamento de atividades levando plenamente em
consideração a terra em aquisição.
A estas indeterminações somam-se àquela da exclusão por parte do
empreendedor de um dos técnicos de campo responsável pela execução do PBA-CI nas
Tis Laranjinha, Ywy Porã e Pinhalzinho, sem consulta prévia às TIs em questão
(setembro de dois mil e dezesseis). Este fator gerou incertezas nas Tis de modo geral, e
especificamente na TI Mococa, sobre os parâmetros para consulta às TIs sobre decisões
que afetam diretamente as populações impactadas.
Em período subsequente também ocorreu a deliberação sobre a entrada de
coordenador do PBA-CI. Em reunião do Comitê Gestor Geral janeiro de 2017 foi
deliberado pela aceitação de coordenador proposto pelo CECS por período de

experiência e, em dezessete de março de 2017, o referido coordenador realizou a
primeira visita a TI Mococa para apresentação

Em vinte e cinco de abril de dois mil dezessete o técnico de ciências humanas
Rodrigo Graça se desvinculou da execução do PBA-CI, após três anos e dois meses de
atividades nas Tis Mococa e Queimadas. De todo modo, nos meses subsequentes, até
junho de dois mil e dezessete, foi realizado pelo referido técnico o presente relatório
2016/2017 e encaminhamentos pontuais.
Dessa forma, a ser analisado o presente relatório deve se ter em vista este contexto
de Gestão de sua execução entre 2016/2017, em resumo:


Impactos socioambientais e execução do PBA-CI;



Parâmetros sobre execução do PBA-CI e sua continuidade, avaliação e
acompanhamento da FUNAI/CGLIC; consulta aos indígenas das Tis;



Aquisição de terras (Terra Indígena Mococa)

A seguir abordamos questões mais específicos do PBA-CI da TI Mococa referentes
ao presente subprograma.
Reuniões do CGL
As reuniões do CGL continuam enquanto atividades fundamentais da execução
do PBA-CI. No ano 2016/2017(abril) suas funções continuam: eixo da execução do
PBA; registro consulta e deliberação com participação direta da população indígena
impactadas. Como nos demais anos, há membros que participam constantemente das
reuniões (lideranças, contratados indígenas e equipe técnica não indígena) e àqueles que
participam de acordo com a temática e indicações dos indígenas. Destacam-se
temáticas/atividades fundamentais registradas nas atas: consultas e deliberações para
encaminhamentos diversos; aquisição de terra; planejamento de atividades de modo
geral; registro de encaminhamentos burocráticos; abordagem de cursos; avaliação de
propostas; estabelecimento de acordos; informes e diversos outros; elaboração e
avaliação de propostas . Abaixo pode ser notada amostra dessas atas e fotografias
registrando a variação de temática e quantidade de participantes. A postagem de atas e
comentários sobre Comitê Gestor Local será apresentada ao longo dos programas – se
referem aos programas em geral. A partir das atas do Comitê Gestor Local, no presente

subprograma abordaremos principalmente o processo de aquisição de terra que
mobilizou significativamente a TI Mococa.
Nota-se ainda

Boletim de Ocorrência que algumas das atas originais que

contavam com equipe técnica foram furtadas junto a mochila em Londrina/PR em abril
de 2014:

Figura 1- Ata CGL Mococa 08/07/2016 – Exemplo de reunião do CGL abordando temáticas diversas: desde
planejamento de atividades, proposta de participação de eventos, atividade de biólogos; aquisição de terra.

Figura 2- 13/07/2017 - Reunião CGL Mococa com participação de lideranças e contratados indígenas e equipe
técnica não indígena

Figura 3- 17/03/2017 - Reunião CGL TI Mococa. Indicação oficial de previsão de saída de técnico de ciências
humanas e apresentação de coordenador PBA-CI. Além de lideranças e contratados, indígenas participação da
FUNAI-CTL Londrina e coordenador agronômico

Figura 4- 18/04/2017 –pg 1 Boletim de Ocorrência registrando furto, incluindo atas de reunião do CGL da TI
Mococa.

Figura 5- 18/04/2017 - pg 2. Boletim de Ocorrência registrando furto, incluindo atas de reunião do CGL da TI
Mococa.

Figura 6- 18/04/2017 – pg3 - Boletim de Ocorrência registrando furto, incluindo atas de reunião do CGL da TI
Mococa.

Reuniões do CGL e aquisição de terra
No âmbito das reuniões do CGL na TI Mococa destaca-se o processo de
aquisição de terra; dessa forma, a atividades referentes a este processo no ano
2016/2017 serão analisados aqui a partir dos registros do Comitê Gestor Locais,
instância na qual a equipe técnica participou nesse processo.
Conforme apontado, apesar de avanços, o processo de aquisição de terras como
um todo apresentou caráter conflitivo envolvendo diversas instâncias e atores, variando
os períodos.
Destaca-se na ata de treze de julho de 2016 (ver Figura 1) demanda pretérita dos
indígenas de participação em reuniões com a FUNAI (Brasília) e CECS, juntos, para
abordagem da questão da aquisição de terra. Reunião que veio a ocorrer em
09/12/2016.

Figura 7 - Ata CGL TI Mococa - 13/07/2016 – Demanda por aquisição mais breve da terra “Fazenda Samambaia”

Esta ata de julho de 2016 indica a demanda de aquisição urgente de área da
“Fazenda Samambaia” em razão do ano agrícola que se aproximava. Dessa forma,
apesar de informados das dificuldades do processo, os indígenas reivindicavam a terra
para realização de cultivos no ano agrícola 2016/2017. Aguardavam maiores
informações sobre os encaminhamentos e, por fim, destacam a possibilidade de
ocupação da terra em aquisição caso nãos e concluísse os procedimentos formais.

Figura 8 - Ata CGL Mococa - 24/08/2016 – Ocupação da terra “Fazenda Samambaia” pelos indígenas da TI
Mococa em agosto de 2016

Em agosto de 2016 os indígenas ocuparam a área em aquisição da “Fazenda
Samambaia”“ – conforme anunciado pelos mesmos em 13/07/2017, caso não fosse
efetivado a compra. Destaca-se justamente a proximidade do ano agrícola, a percepção
indígena de que “a terra já deveria ter sido adquirida” e a falta de participação direta dos
indígenas em determinadas reuniões, como alguns dos fatores para mobilização pela
ocupação da referida terra.
A reunião do CGL de 24/08/206 ocorreu nesse contexto e envolveu a
participação da FUNAI-CTL-Londrina, aspecto fundamental. Deve-se notar registrado
ao final da referida ata, que os indígenas informam sobre acordo com proprietário da
terra “Fazenda Samambaia” para uso de área agrícola mecanizável e pasto durante este
processo de compra. Ao longo dos meses subsequentes os indígenas realizam plantio
nas áreas da “Fazenda Samambaia” e fazem uso do pasto com o gado que já detêm.
Destaca-se ampla participação de famílias e lideranças indígenas na referida
reunião:

Figura 9-5 – Reunião CGL 24/08/2017 – Após ocupação de terra.

Figura 10- Ata CGL Mococa- 20/09/2016 – Reivindicação dos indígenas para participação de reunião sobre
aquisição de terra

Em reunião do CGL (20/09/2016) novamente os indígenas reivindicam maior
participação de reuniões sobre os encaminhamentos para aquisição de área “Fazenda
Samambaia”. De acordo com a ata, a reunião deveria ser realizada entre as partes
envolvida no processo: proprietário, CECS e FUNAI. De fato, o que notava neste
período eram informações diversas e conflitantes sobre estágios em que se encontravam
a consolidação da aquisição da terra e quais encaminhamentos faltavam ser executadas

por cada participante para conclusão da compra. Por isso, novamente a reivindicação de
maior participação indígena em reuniões que diziam respeito a aquisição de terra.
Apesar das reivindicações das lideranças indígenas reunião com participação dessas
partes (incluindo proprietário e também MPF) só ocorreu em fevereiro de 2017 a partir
de sugestão em reunião do Comitê Gestor Geral de janeiro de 2017.

Figura 11 - 20/09/2017 - Reunião CGL 20/09/2017

As desinformações e o caráter conflitivo do processo de aquisição de terras
foram intensificados em outubro de dois mil e dezesseis. Por está razão, foi realizado
reunião entre CECS e proprietário da terra em início de novembro. Em seguida foi
realizada reunião com participação de coordenador e FUNAI(CTL-Londrina) na TI
Mococa. Foi abordado novamente acordo realizado pelos indígenas sobre o uso da terra
em aquisição (“Faz. Samambaia”):

Nota-se que apesar de continuidade da ocupação indígena e realização de
plantios agrícolas na área da Faz. Samambaia, não seria realizado nenhuma assistência
direta da equipe técnica na terra indígena em processo de aquisição (parte da “Fazenda
Samambaia”). Esta medida foi adotada para que fosse evitado qualquer conflito
subsequente. Destaca-se que nessa reunião do CGL foi apresentado pelo
coordenador/CECS cronograma estipulado para que os indígenas pudessem acompanhar
( e cobrar) a realização das etapas previstas; este encaminhamento contribuiu para maior
estabilidade e publicidade do desenvolvimento das etapas de aquisição e terra.

Figura 12 - Reunião do CGL da TI Mococa - 09/11/2017

Ao

longo

do

mês

de

novembro

o

proprietário

da

terra

realizou

georeferenciamento com os confrontantes da terra, delimitando a área de venda da
Fazenda. Em dezembro de 2016 foi apresentado mapa aos indígenas; porém, a partir da
análise do mapa foi identificada discrepância entre as delimitações apresentadas in loco
na Faz. Samambaia e àquela indicada no mapa por proprietário:

Figura 13- 06/12/2016 - Avaliação de mapa entregue por proprietário de terra "Faz. Samambaia” e outros mapas
referente a área da Faz. Samambaia.

Em dezembro de dois mil e dezesseis foi novamente realizado reunião do CGL
com participação de coordenador/CECS e FUNAI-CTL(Londrina), informando a
inadequação do mapa. No mesmo dia foi realizada avaliação nas localidades da Faz.
Samambaia identificando as diferenças constatadas. Foi, então, demandado realização
de readequação do mapa por proprietário da terra. As divergências se encontram
registras em ata de reunião do CGL:

Figura 14 - Ata CGL Mococa 12/12/2016 - Divergência sobre mapa apresentado

A partir do proprietário de realização de adequação dos limites, no dia
22/12/2017 foi realizada nova reunião do CGL com participação de coordenador/CECS
e FUNAI-CTL(Londrina), assim como visita à área de aquisição para avaliação e
instalação de marcos. Nesta ocasião foi indicada a concordância dos indígenas com a

instalação de corredor de passagem-porém, sem definição do local - para acesso do
proprietário a parte da Fazenda que não seria adquirida para usufruto dos indígenas:

Figura 15 - 22/12/2016 - Reunião do CGL e realização de avaliação de área da "Fazenda Samambaia"

Figura 16- 22/12/2017- Visita a área de aquisição e Instalação de marcos limites.

Figura 17- Ata CGL Mococa - 22/12/2016. Definição de adequação de limites e mapa e instalação de corredor.

Em janeiro de 2017 foi retomado reunião do CGL e visita a área de aquisição em
vista a proposta para área de instalação de corredor. Nesta ocasião não havia sido
efetivado o acordo definindo o local de instalação de corredor de passagem:

Figura 18- Ata CGL Mococa 24/01/2017 - Definição de corredor

Não houve concordância entre as partes sobre local do “corredor de passagem”.
A partir de definição de reunião do Comitê Gestor Geral foi realizado reunião
em fevereiro de 2017 com participação de indígenas, FUNAI-CTL Londrina,
representante do CECS, proprietário de terra e mediação do MPF. Nesta ocasião houve
acordo sobre localidade para instalação de cerca.
Até o mês de abril não havia sido concluído a aquisição de terra para a TI
Mococa.

Participação da FUNAI (CTL-Londrina) e FUNAI(Brasília)
Se a aquisição de terras não ocorreu até abril de dois mil e dezessete, uma das
características mais positivas a partir do 2° semestre de 2016 foi a participação do chefe
da FUNAI-CTL Londrina nas reuniões sobre este processo. Essa participação foi
intensificada a partir de série de reuniões realizadas na TI entre novembro e dezembro
de 2016 para acordos e definições sobre terra. Destaca-se a relevância dessa
participação para adequado acompanhamento institucional da execução do PBA-CI,
sobretudo em processo decisivo como aquele da aquisição de terra. Na descrição da
execução do Programa 3 (Gestão e Vigilância Territorial) abordamos também a
importância da FUNAI-CTL Londrina para acordos e planejamento de uso da terra a
partir dos programas do PBA-CI.
Considera-se que a participação mais presente da FUNAI, sobretudo Brasília
neste Programa (1. Programa de Articulação de Lideranças Indígenas, Execução, Gestão e
Monitoramento do PBA.) – programa base para execução de todos os programas do PBA-

CI -, contribuiria de modo incisivo para definições públicas e reestabelecimento de
pactos para execução do PBA-CI. Deve-se ter em vista que tratou-se do quinto ano de
execução do PBA-CI, tornando-se crucial essa participação através de avaliações que
haviam sido indicadas tanto no primeiro semestre de 2016, quanto para primeiro
semestre 2017. Independente das motivações de ordem institucional, essas ausências
influíram na execução do PBA-CI.
.

Elaboração e abordagem de Plano Operativo/Relatório anual 2015/2016
No primeiro ano de execução do PBA-CI(2012/2013) foram realizados os
denominados planos operativos para orientação da execução da atividades do PBA-CI e
encaminhamento para a FUNAI. Nos anos seguintes foi julgado de menor necessidade o
modelo de Plano Operativo, mas foi prosseguido em baliza que fundamenta o mesmo,
sem prejuízo para execução do PBA-CI: planejamento das ações do PBA-CI com
participação direta dos indígenas; Comitê Gestor Local reuniões Interaldeã e Comitê
Gestor Geral como instâncias fundamentais de planejamento, consulta e deliberações.

Em reunião do dia 09/12/2016, com participação do MPF, indígenas de seis
terras indígenas, CECS e equipe técnica, a FUNAI/CGLIC solicitou que fosse elaborado
e apresentado Plano Operativo da cada TI

em reunião do Comitê Gestor Geral

agendada para finais janeiro de 2017 (reunião agendada no dia referido 09/12/2016).
Dessa forma, planejamentos que já vinham sendo realizados foram abordados
novamente de modo a sistematizar em modelo para encaminhamento para a FUNAICGLIC. As atas de reuniões do CGL abaixo registram essas atividades de
sistematização, sendo novamente destacada a participação dos indígenas nessas
reuniões. Todos os programas do PBA-CI foram abordados nesse âmbito.

Figura 19- Ata CGL Mococa - 12/01/2017 – Abordagem de programas 1, 2, 5 e 6 do PBA-CI

Figura 20 – 12/01/2017 - Reunião do CGL - referente a planejamento para o primeiro semestre de 2017

Figura 21- Ata CGL Mococa - 20/01/2017 - Planejamento de atividades 1° semestre 2017.

Figura 22- 20/01/2017 - Reunião do CGL - referente a planejamento para o primeiro semestre de 2017

Este documento foi apresentado em reunião do CGG (Comitê Gestor Geral) com
apresentação realizada pela equipe técnica e indígena em final de janeiro de 2017:
Em vista a este Planejamento consolidado, nos meses seguintes foi realizado
reuniões para análise para abordagem de encaminhamentos acordados. A equipe técnica
não indígena buscou destacar a importância deste documento tanto para abordagem
interna quanto para as relações inter-institucionais.
Relatório anual 2015/2016 também foi abordado tendo também sido destacado a
importância do referido documento (verificar ata baixo junto a abordagem de
festividade). A equipe técnica ressaltou em diversos momentos a importância de
realização de leituras dos referidos documentos dentro da TI.

Figura 23- Ata CGL Mococa-21/04/2017- Abordagem de festividades, planejamento 1° semestre 2017 e relatório
2015/2016;

Figura 24- 21/04/2017- Reunião CGL - Abordagem de festividade, plano operativo e relatório anual.

Visita a famílias
A consulta às famílias em visita às casas por parte da equipe técnica e
contratados indígenas também deve ser notado enquanto contínuo. Têm-se em vista
ainda que a demografia da TI Mococa facilita o contato frequente e cotidiano entre
equipe técnica e diversas famílias indígenas. Além deste contato semanal por parte da
equipe técnica, deve-se ter em vista àquelas visitas formalizadas para atividades
delimitadas. Este é o caso das visitas relativas à realização de registros audiovisuais;
trata-se também de consultas relativo a adequação da publicação de material impresso e
audiovisual; consulta

para realização de Selo Indígena e relativo ao processo de

aquisição de terra; no caso da atividade agronômica deve se ter em vista realização de
visita a consulta e atividades relativas a cultivos.
Portanto, ao lado do Comitê Gestor Local como instância fundamental para a
participação direta dos indígenas na Gestão/execução do PBA-CI, as visitas às famílias
por parte dos contratados indígenas e equipe técnica não indígena mostra-se
fundamental. Têm-se, portanto, em destaque instâncias fundamentais de gestão:
Comissão Aldeã, CGL, visita às famílias (incluindo o contato semanal da equipe técnica
não indígena e visitas formalizadas), reunião inter aldeã e CGG.

Figura 25- 22/02/2017 - Atividade audiovisual em residência de pesquisador indígena

Figura 26 09/03/2017 - Atividade agronômica em família da TI;

Organização de documentações, organização de logística de viagens, e
encaminhamento de notas fiscais.
Destaca-se em continuidade às atividade burocráticas como organização de notas
fiscais diversas, solicitações de reembolso, consulta de preços e guias de viagem.
Apesar de serem atividades subsidiárias para execução do PBA-CI, importante destacalas, pois estas ocupam tempo e importância para sustentação da execução do PBA-CI.

Figura 27- 11/2016 - Coordenador indígena realizando encaminhamentos burocráticos.

Figura 28- 06/12/2016 - Encaminhamentos burocráticos junto a coordenador indígena Idenilson Pereira

UHE Mauá e as oscilações no Rio Tibagi
Confome destacado em relatório anterior, os indígena da TI Mococa mostram-se
em diversos momentos apreensívos quanto a ocilações identificadas no Rio Tibagi.
Atualmente diversas famílias evitam frerquentá-lo. Nesse contexto,

as lideranças

indígenas solicitaram que técnico fosse a TI Mococa para melhor explicar esse
fenômeno, assim como a questão da segurança da UHE Mauá. Em período subsequente
os indígena( quantidade de cinco) foram então convidados a palestra sobre a UHE Mauá
diretamente na localidade da Usina. Dessa forma, em 10/08/2016 quatro indígenas da TI
Mococa e técnico de ciências humanas, participaram de visita a UHE Maua com
orientações de técnico da COPEL.

Figura 29- 10/08/2016 – Visita guaiada a UHE Mauá

Figura 30 - Visita guaiada a UHE Mauá

Em seguida a viagem os indígenas demandaram a participação de mais membros
da TI através de fretamento de micro-ônibus.
Em novembro de 2017 foi realizada visita técnica de equipe para avaliação de
localidade para instalação de equipamentos na TI Mococa para registro de oscilações do
rio Tibagi. A ata que segue abaixo registra diálogo e avaliação realizada:

Figura 31- Ata CGL Mococa - 21/11/2016. Visita de técnicos da COPEL.

Até abril de dois mil e dezessete não havia sido instalado o referido aparelho de
monitoramento.

Atividades audiovisuais, consolidação de projetos para capacitações audiovisuais e
publicação de materiais sobre artesanato;
Destaca-se s atividades audiovisuais continuadas em torno da temática do
artesanato enquanto “processo” e “produto” e a formatação de projetos em diálogo com
CGL da TI Mococa e CECS para publicações sobre artesanato e capacitação completas
audiovisuais. A caracterização e detalhamentos se encontram neste relatório nos
subprogramas 5.1 e 5.2.

Finalização das atividades de técnico de humanas

Enquanto membro da equipe técnica participante da execução do PBA-CI, o
técnico de ciências humanas informou os indígenas e coordenação que estaria se
desvinculando da execução do PBA-CI. Foi acordada a realização de transição para
outro profissional enquanto ainda o referido técnico estivesse em atividades. Esse
processo de transição foi reafirmado em reuniões na TI Mococa com a participação da
FUNAI, CTL-Londrina no dia 17 de março de 2017.
Até a saída das atividades de campo do PBA-CI 24/04/2017 do referido técnico
de ciências humanas, não houve transição para outro técnico.

1.2 Subprograma de Articulação Inter aldeã e interinstitucional do PBA

Atividades realizadas
- Reunião Inter-aldeã: reunião na TI Barão de Antonina (agosto de 2016);
- Reunião entre Indígenas de seis terras indígenas (Queimadas, Mococa, Barão de
Antonina, Laranjinha, Ywy Porão, São Jerônimo-Guarani) CECS, MPF, FUNAI-CTL
Londrina/PR, FUNAI CGLIC Brasília e equipe técnica (dezembro de 2016);
- Reunião do CGG em Londrina/PR (janeiro de 2017);

Análise Crítica
Na reunião inter-aldeã realizada na TI Barão de Antonina em agosto de 2017
destacou-se abordagem de indefinições quanto a prosseguimento e execução do PBA-CI
haja visto proximidade ao término dos cinco anos.
As reuniões de dezembro de 2016 e CGG de janeiro de 2017 contribuíram em
repactuações fundamentais para melhor desenvolvimento do PBA-CI, tendo em
destaque: apresentação de critérios para avaliação do PBA-CI (por parte da FUNAICGLIC) e previsão para realização da mesma; acordo em torno de plano
operativo/planejamento

para

o

primeiro

semestre

2017;

perspectivas

sobre

prosseguimento do PBA-CI; explanações dos indígenas de modo geral; abordagem de
terra em aquisição para a TI Mococa.

1.3 - Subprograma de Intercâmbio
Atividades Realizadas

- Participação de 43 indígenas (incluindo grupo de dança) da TI Mococa na III Mostra
Cultural III, TI Laranjinha (Santa Amélia/PR, novembro/2016) (atividade descrita neste
relatório no âmbito do subprograma 5.1);
- Participação de 16 indígenas na Feira de Sementes da TI Pinhalzinho (Tomazina/PR,
agosto 2016 ) (atividade descrita neste relatório no âmbito do subprograma 5.1);

Análise crítica

3.1 - Programa de Vigilância e Gestão Territorial

- Disponibilização de cota mensal de combustível;
- Encaminhamento de camionete L200 para oficina;
manutenção/gestão de veículos;

encaminhamentos relativo a

- Abordagem de planejamento sobre terra em aquisição;
- Planejamento de atividades; elaboração de plano operativo para o primeiro semestre de
2017;
- Abordagem de acordos relativo a atividade de apicultura;
Análise Crítica

Apicultura e acordos

Conforme já descrito em relatórios, a experiência da atividade de apicultura
constitui-se fundamental para desafio do estabelecimento de justa medida sociológica
entre os “projetos” e a organização social das TIs. Nesse âmbito, destaca-se ferramenta
apontada de sobremaneira desde a legislação da PNGATI, passando pelas cartilhas de
orientação da FUNAI para elaboração dos PGT (Plano de Gestão Territorial) e pelas
cartilhas elaboradas em terras indígenas diversas: os acordos. Todavia, o que se tem em
destaque na atividade apicultura, é a importância de reafirmar e reajustar este acordo
afim que se diminua divergências entre as partes e se encontre melhores modelos de
execução de “projetos produtivos”: as etapas e cursos para participação nas etapas da
abelha, entrada ou não em “grupos”, quem tem o direito de uso e direito de acesso da
colheita e outros. Nota-se, portanto, os ajustes e diálogos enquanto constantes entre os
indígenas participantes e não participantes da atividade no sentido reafirmação e/ou
readequação de acordos . Dessa maneira, mais do que a cristalização em “produtos”
como atas ou cartilhas (esta última podendo tornar-se imediatamente obsoletas se não
acompanharem rearranjos), o desafio dos “acordos”, no âmbito da apicultura está em
tornar operativo o

desenvolvimento equilibrado da atividade acompanhando a

organização social da TI. A constante dos “acordos” continuam não apenas como
condição para geração efetiva de alimentos e renda para os indígenas a partir da
apicultura mas, como experiência fundamental para desenvolvimento de demais
“projetos”, incluindo àqueles “familiar”, mas, sobretudo, àqueles de “grupo” e
“coletivo-comunitário”. Nesse sentido a apicultura torna-se o que é denominado em
metodologias sobre Gestão Territorial “tema mobilizador”: a partir de desafio específico

colocado para a gestão (incluindo àquela territorial-ambiental) da TI é desenvolvido de
gradativo, mas socialmente fundamentado, aspectos particulares que podem em seguida
contribuir para aspectos abrangentes. Em torno dos acordos para execução da atividade
de apicultura, ressalta-se e delimita-se condições/acordos para participação/acesso a
caixas de abelha: capacitações e testes de saúde, segurança e cursos técnicos, formação
de grupos e organização interna das atividades e outros; essas experiências tornam-se
experiências sociais fundamentais, ou mecanismos de “acordos” para outros projetos. Se
através da instalação de caixa de abelhas busca-se “acordo” nas gestão interna da TI das
áreas da atividades agrícolas, a partir de terma de interesse imediato (“tema
mobilizador”) busca-se contribuir para outros acordos que a pr[opria execução do PBACI coloca como desafio.
A interface direta entre Gestão Territorial/Apicultura indicada em Plano
Operativo foi provisoriamente suspensa em razão da indicação de coordenador do PBACI da contratação de empresa especializada para abordagem da Gestão Territorial nas
Tis;
Acordos sobre uso da terra
Ao longo das reuniões e desdobramento sobre a aquisição da terra (descritos no
Programa 1) deve-se ter em vista a autonomia indígena nas deliberações sobre uso e
planejamento da terra em aquisição e, atrelado a estes, estabelecimento acordos
mínimos necessários para a execução das atividades relativas ao PBA-CI.
Em realidade o planejamento das próprias ações do PBA-CI previstas para a
terra em aquisição foi submetido a reconsiderações do momento da deliberação para
aquisição de terra “Fazenda Samambaia”, sobretudo em razão da quantidade inferior de
terra mecanizável comparado a previsão no PBA-CI. Esta decisão também se faz
acompanhar das próprias transformações relativas a composição da famílias das TI
(após cinco anos em que foi elaborado o PBA-CI) e reconsideração dos interesses.
Dessa forma, foi conversado com os indígenas sobre abordagem detalhada do que
consta no PBA-CI, sobre justificativas iniciais sobre suas previsões e sobre as alterações
que pretendem realizar em relação a previsão inicial do referido documento
Junto a estas análises e deliberações acompanha fundamentalmente àquelas
relativo a composição sociológica do uso da terra entre “famílias”, “grupos” e “coletivocomunitário” – categorias que já havíamos chamando a atenção nos relatórios

anteriores; em suma acompanha àqueles mecanismos de gestão territorial operantes nas
dinâmicas sociais da TI Mococa. A equipe técnica não indígena busca fornecer
subsídios a esses planejamentos, a esta gestão territorial já operante da TI Mococa:
mapeamento participativo; interpretação de mapas; informações sobre legislação
ambiental; esclarecimento de dúvidas e apresentações sobre as previsões iniciais do
PBA-CI; planejamento participativo de ações do PBA-CI direcionadas às referidas TIs;
levantamentos sobre os atuais interesses das famílias indígenas.
As lideranças indígenas junto a equipe técnica destacaram ainda a participação
da equipe técnica CTL-Londrina, como de grande relevância para que os próprios
acordos de uso da terra possam ser realizados de modo amplo. Trata-se de um
procedimento reconhecido pelas lideranças indígenas como modo de publicidade dos
acordos e redução de potenciais conflitos e questionamentos.
Dessa forma, deve-se ter em vista o caráter fundamental e sensível do
planejamento e do efetivo uso da terra em aquisição. Nota-se o caráter fundamental da
participação indígena prévia no processo de mapeamento, de estudo de uso e capacidade
de solo (conforme descrito em relatório anterior), as mais recentes marcações da divisas
e as diversas reuniões do CGL(ver descrição programa 1) abordando essa temática e
leitura de mapa. A autonomia na leitura dos mapas e conhecimento da área em
aquisição, é que possibilitou aos indígenas inferir ajustes em primeiro mapa apresentado
por proprietário em dezembro de 2016. Experiência anterior e atual de mapeamento
participativo contribuíram fundamentalmente para estes desenvolvimentos.

Figura 32- 20/01/2017 - Abordagem de mapeamentos anterior realizado (área Salvador Pereira)

Figura 33- 07/02/2017 - Indígena visualiza mapa de uso e capacidade de solo da TI Mococa

Essa experiência contribui para as discussões internas sobre o uso da terra,
diretamente vinculada a organização da TI e seus parâmetros de uso. Como modo de
contribuição neste âmbito foi iniciado mapeamento das áreas atuais de uso na TI e
levantamentos sobre os interesses para contribui através de panorama atual nas
deliberações na TI. Conforme destacado em ata abaixo mostra-se fundamental que essas
deliberações levem em consideração as previsões iniciais do PBA-CI e as justificativas
de sua readequação.

Figura 34 - Ata CGL Mococa- 09/02/2017 - Abordagem de planejamento de uso de terra.

Figura 35- 14/02/2017 - Abordagem de planejamento de uso de terra

Camionete L200, veículos e cota mensal de combustível
Entre o segundo semestre de 2016 e os primeiro semestre de 2017 a
camionete L200 da TI Mococa, ficou a maior parte do tempo em oficina devido
a problemas constantes. Foi iniciada no primeiro semestre de dois mil e
dezessete verificação de possibilidade entre coordenadores do PBA-CI e
lideranças indígenas da TI Mococa para substituição da camionete. A hipótese
de realização dessas substituições já havia sido mencionada em outras Tis
envolvidas na execução do PBA-CI, o que gerou a discussões na TI Mococa e
foi solicitado abordagem junto ao coordenador.
Questões relacionadas a gestão de veículos foi abordado em reuniões
do CGL.

4 - Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de
Nascentes.
Atividades realizadas
- Consolidação de Plano Operativo;
Análise Crítica
Em Dezembro de 2017 coordenador indicou que deve ser aguardada
contratação de empresa especializada para abordagem de Gestão Territorial;

5- Programa de Fomento a Cultura e Fomento a Atividades de Lazer.

5. 1 - SUBPROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS E
ATIVIDADES INDÍGENAS TRADICIONAIS
Atividade realizadas
- Atividade audiovisual referente a temática do artesanato e outras, e orientações
continuadas: manuseio básico de tripé, câmera e demais equipamentos (data show, caixa
de som); orientações para realização de registro fílmico e entrevistas; discussões sobre
processo de tradução; acompanhamento edição de vídeos; visualização de materiais
brutos e editados; discussão sobre o que se apresenta e o que não se apresenta ao não
indígena; autorizações para encaminhamento de vídeo. Indígena participantes: Jonas
Rosa, Simone Lourenço e Valdivino Ribeiro.Ver neste relatório complementação
dessa caracterização no âmbito dos “produtos” e “processos” descritos no
subprograma 5.2 (Apoio ao Artesanato).
- Atividade audiovisual em torna da temática do artesanato;
- Atividades e registros audiovisual diverso realizado pelos indígenas (rio Tibagi, pesca,
apresentação grupo de danças, eventos religiosos, jogos de futebol, visita a outros
aldeia, atividades cotidianas e outros) ;
- Estimativa de material audiovisual bruto (diversos, incluindo temática do artesanato) –
FULL HD: mais de 54 horas (CPU e HD externo da TI Mococa);
- Traduções: Aproximadamente 20 laudas de traduções escritas kaingang-português (TI
Mococa);
- Discussões, elaborações e reuniões sobre capacitações audiovisuais; elaboração,
consolidação e encaminhamento de proposta completa de Capacitação Audiovisual;
- (Execução parcial de Curso de Computação (quatro indígenas) – Jonas Rosa, Simone
Lourenço, Luís Carlos Salles Batarse e Adevanil Lourenço (este último a ser substituído
por Valdivino Ribeiro);
- Participação de indígenas da TI e apresentação de Grupo de Dança na III Mostra
Cultural, TI Laranjinha (Santa Amélia/PR – 11/2016);
- Planejamento de atividades, consolidação de plano operativo, 1°semestre 2017 e
apresentação do mesmo em reunião do CGG;

Análise Crítica
Continuidade atividade audiovisual referente ao artesanato

Foi realizada continuidade nas atividades audiovisuais com temática principal
sobre artesanato, com inclusão de participante indígena.
No segundo semestre de 2016, o indígena Valdivino Ribeiro passou a atuar
como pesquisador indígena. O referido indígena apresenta interesse prévio na realização
de artesanato, realizando também frequentemente apoio na elaboração e venda de
artesanato com sua esposa. Deve-se destacar que a indígena Simone Lourenço também
havia recém integrado participado nas atividades audiovisuais
Dessa forma, foram realizados orientações básicas e exercício na execução
prática de atividades audiovisuais relativas a abordagem do artesanato e outros temas.

Figura 36- 10/08/2016 - Orientações de uso de câmera filmadora e tripé com pesquisador indígena Valdivino
Ribeiro.

Conforme já descrito em relatório anterior, para desenvolvimento das atividades
foi proposto realização de capacitações audiovisuais com profissionais diversos. Dessa
forma, como modo de complementação, em julho foi proposto capacitação audiovisual
sobre fotografia e roteiro. O CECS demandou que ao invés de capacitações pontuais
como havia sido realizadas (verificar relatório anterior), fosse encaminhado proposta
também com outras etapas.
Dessa forma, a partir de novembro de 2017 foi iniciado elaboração de proposta
de capacitação audiovisual completa que contemplasse as sete terra indígenas,
envolvendo o diálogo com CGL de cada aldeia (em tópico a seguir é destacado proposta
elaborada) e atualizando aspectos da proposta do PBA-CI..

Figura 37- Ata CGL Mococa - 13/07/2017. Abordagem de módulo de capacitação audiovisual

No segundo semestre de 2016, foi realizado continuidade de atividades junto aos
pesquisadores indígenas Jonas Rosa, Simone Lourenço e Valdivino Ribeiro. As
atividades foram realizadas em sequência àquelas anteriores, haja visto também a
entrada de novo indígena: manuseio básico de tripé, câmera e demais equipamentos
(data show, caixa de som); orientações para realização de registro fílmico e entrevistas;
abordagem de roteiro; discussões sobre processo de tradução e realização de traduções;
acompanhamento edição de vídeos; inserção de legendas e outros.
O tema principal para pesquisa/registro audiovisual foi àquele do artesanato, de
todo modo, os indígenas realizaram atividade audiovisuais em torno de temas e
motivações diversas:

rio Tibagi, pesca, apresentação grupo de danças, eventos

religiosos, jogos de futebol, visita a outros aldeia, atividades cotidianas e outros. Devese ter em vista que todas essas atividades
Os materiais audiovisuais brutos e editados se encontram no CPU e no HD
externo da TI Mococa (ambos adquiridos a partir do PBA-CI).

Figura 38 – 20/10/2016 – Pesquisadora indígena Valdivino Ribeiro em entrevista e registro audiovisual sobre
artesanato.

Figura 39 - 22/02/2017 – Pesquisadora indígena Simone Lourenço em entrevista e registro audiovisual sobre
artesanato.

Figura 40 - 03/2017- Registro de atividades audiovisuais incluindo filmagens/entrevistas e
traduções.

Figura 41- 03/2017- Registro de atividades audiovisuais incluindo visualização de vídeos e
participação em reunião.

Figura 42 -28/10/1986- Pesquisador Jonas Rosa explicando a tradução de determinadas palavras relacionadas ao
artesanato.

Figura 43- 21/04/2017 -Tradução de registros audiovisuais realizados - Pesquisadores indígenas Jonas Rosa e
Valdvino Ribeiro.

Figura 44- 04/2017 - Registro de atividade audiovisuais diversas, para além do
artesanato. Nota-se o exercício das atividades audiovisuais em âmbitos variados.

Figura 45- 04/2017 - Nota-se dentre as atividades registrada a realização de tradução de vídeos
realizados na TI.

Figura 46-09/02/2017 - Visualização e registros audiovisuais e abordagem de roteiro junto ao cacique Neno Pereira
e pesquisador indígena Valdivino Ribeiro.

Figura 47-09/02/2017 - Jovens indígenas da TI Mococa assistem a vídeo realizado na TI.

Figura 48 - 02/2017 - Registro de atividades audiovisuais diversas, incluindo abordagem de roteiro e filmagem/entrevista

Figura 49-08/08/2016 Realização de inserções de legenda, tradução e edição de vídeos.

Figura 50- 22/04/2017 - Edição de vídeos e inserção de legendas.

Figura 51- 10/2016- Registro de atividades incluindo planejamentos

Figura 52- 12/2016 - Registro atividade audiovisual incluindo participação em reuniões.

Figura 53- 28/07/2016 - Visualização de materiais brutos e editados da TI Mococa

Figura 55-24/04/2017 - Visualização de materiais editados da TI Mococa

Figura 54- 28/07/2016 - Visualização de materiais brutos e editados da TI Mococa

Figura 56- 24/04/2017 - Visualização de materiais editados da TI Mococa

Figura 57- 21/12/2017 - Registro audiovisual referente a venda de artesanato em
Apucarana/PR

Figura 58- 09/02/2017 - Registro audiovisual sobre artesanato com participação do cacique
Neno Pereira

A partir de novembro foi também concentrado atenção sobre consulta na terra
indígena

para planejamento para efetivação de publicações de materiais sobre

artesanato. A equipe técnica de campo, junto aos indígenas, realizou elaboração de
proposta que contemplasse a conclusão (edição final) e publicação de material
audiovisual sobre artesanatoe a elaboração e publicação de material impresso sobre
artesanato (ambos elaborados com estimativa orçamentária). Versão dessa proposta foi
apresentada ao CECS na segunda quinzena de janeiro de 2017 e versão final do projeto
com edições de vídeo foram entregues ao CECS na segunda quinzena de maio.
De todo modo a proposta realizada de elaboração de material audiovisual sobre
artesanato e desenvolvimento continuado de atividades audiovisual, realizada variando
sua intensidade a partir agosto de 2015, deve ser notada como “processo”. Os diversos
“produtos”, como materiais brutos e editados, as traduções e por fim material
audiovisual finalizado, é parte de “processo” amplo de maior difusão da participação da
TI Mococa como parte produtora e visualizadora dos seus próprios materiais
audiovisuais/artesanato.
Neste relatório a descrição no âmbito do subprograma 5.2 (Apoio ao
Artesanato) sobre a publicação dos “produtos”, e os “processos envolvidos”, deve ser
lida complementando essa caracterização.

Projeto de capacitação audiovisual
Através do diálogo com especialistas e indígenas de sete Tis e CECS foi buscado entre
os meses de novembro e março de 2017, atualização da proposta de PBA-CI para capacitação
audiovisual. Tendo em vista os objetivos e etapas previstos no PBA-CI e o diálogo com os
indígenas como referencial central (indígenas que apresentam diferentes níveis de
desenvolvimento da atividade audiovisual em suas TIs), foram considerado metodologia e
equipamentos de modo completo atualizando a proposta indicada no PBA-CI .

Figura 59 - Trecho de Ata CGL 05/01/2017 - Abordagem de propostas para capacitações audiovisuais.

Figura 60- Ata CGL Mococa 13/01/2017 - Abordagem Capacitações Audiovisuais e publicação de material sobre
artesanato

Figura 61- Reunião CGL 13/01/2017 - Na foto os pesquisadores indígenas Simone Lourenço e Valdivino Ribeiro e
equipe técnica humana Rodrigo Graça: capacitação audiovisual e publicação e materiais

Seguindo o princípio referencial do PBA-CI de consulta e deliberação a partir
dos Comitês Gestores Local das Terras Indígenas, a proposta metodológica/etapas foi
apresentada ao CECS em janeiro de 2017. A partir dos indicativos do CECS, o projeto
foi complementado e entregue na primeira quinzena de março com proposta incluindo
equipamentos, logística, alimentação, gravação de DVDs e outros com estimativa de
valores.
Participação de Grupo de Dança da TI Mococa na III Mostra Cultural
A partir de demanda dos indígenas da TI Mococa, o grupo de dança e diversos
membros da aldeia (43 ao todo) participaram de III Mostra Cultural (24/11/2016). A
partir de recursos do PBA-CI foi viabilizado logística para deslocamento e alimentação.
Destaca-se a importância do intercâmbio, sobretudo para os grupos de dança, ao
visualizarem grupos de dança diversos(Kaingang e Guarani) se apresentando – houve
apresentação dos grupos de dança s kaingang da TI Apucaraninha e grupo de dança
guarani da TI Barão de Antonina (“Barãozinho” – Itaaporanga/SP), Laranjinha,

Pinhalzinho e Ywy Porã. Os indígenas também puderam participar e acompanhar
campeonatos de modalidades diversas de campeonatos e esportes, aspectos estimulam
valorizam ainda mais a inter relação entre as aldeias indígenas do norte do paraná.

Figura 62- 24/11/2016 - Participantes do grupo
de dança se pintam para apresentação

Figura 63- Grupo de dança da TI Mococa participa de evento com
outros grupos

Figura 64- Grupo de dança da TI Mococa
participa de evento com outros grupos
Figura 65- Indígenas da TI Mococa em frente a ônibus

Figura 66- 24/11/2017 - Apresentação de grupos de dança da TI Mococa.

Figura 67-24/11/2016- Indígena da TI Mococa junto a indígenas de outras TIs dentro da Oy Guatsu(Casa Grande)

Figura 68- 24/11/2016 - Indígena da TI Mococa participa de atividade esportiva.

Figura 69- 24/11/2016 - Indígenas visualizam armadilha projetada na Mostra Cultural.

Figura 70- 24 25 de novembro de 2016 - III Mostra Cultural TI Laranjinha - Lista de Presença(TI Mococa) - pg.1.

Figura 71- 24 25 de novembro de 2016 - III Mostra Cultural TI Laranjinha - Lista de Presença(TI Mococa) - pg.2

Curso de Computação
Em 2016 foi iniciado curso de capacitação em informática para indígenas da TI
Mococa. O curso foi inicialmente direcionado aos coordenadores, pesquisadores
indígenas e contratados(PBA-CI). Como uma empresa disponibilizava curso em
localidade mais próxima da TI Mococa (7 km, Natingui) ao invés de 50km, da cidade
de Ortigueira, o curso foi iniciado nesta localidade.
Participaram inicialmente: coordenador Idenilson Pereira, pesquisadores
indígenas Jonas Rosa e Simone Lourenço; e agente de defesa ambiental Adevanil
Lourenço e Luís Carlos Bartarse Salles. Por questões internas da TI Mococa Adevanil
Lourenço foi excluída do cargo de agente de defesa ambiental e não participou mais
dos cursos; o coordenador Maonel Arthur optou não realizar, tendo o indígena Luis
Carlos Salles Batarse assumido essa vaga.
Houve faltas diversas de ministrante do curso e em seguida, em outubro, sem
haver concluído o curso, a empresa cancelou todos os cursos ofertados na vila do
Natingui. Entre fevereiro e março foi conversado sobre a continuidade do curso na
cidade e reposição de aulas. A empresa se prontificou a considerar o aprendizado

realizado até o momento e retomar aulas para aprendizagem completa dos alunos. A
partir do PBA-CI foi acordado disponibilização combustível para continuidade do curso
na cidade de Ortigueira/PR(50 km da TI Mococa).
Para os pesquisadores indígenas, que realizam atividades audiovisual, o curso
de computação é fundamental para: registro de traduções diretamente no CPU;
transferência, manuseio, execução e conversão adequado de arquivos de vídeo e
áudio; edição de vídeos e outros. Deve também participar do curso de informática o
indígena Valdivino Ribeiro, que adentrou como pesquisador indígena.

Figura 72- Ata CGl Mococa - 21/02/2017 - Curso de informática e outros temas abordados em reunião

Figura 73- 08/2016- Indígenas participam de curso de informática na vila do Natingui.

Figura 74- 08/2016- Indígenas participam de curso de informática na vila do Natingui.

Figura 75 - 08/2016- Indígenas participam de curso de informática na vila do Natingui.

Figura 76- 08/2016- Indígenas participam de curso de informática na vila do Natingui

5.2 – SUBPROGRAMAS DE APOIO AO ARTESANATO
Atividades Realizadas

- Continuidade nas atividades relativas ao registro audiovisual/pesquisa sobre artesanato
(ver descrição no subprograma 5.1 neste relatório);
- Consolidação de proposta de publicação de filme e material impresso sobre artesanato
e encaminhamento para o CECS;
- Em torno da temática do artesanato: elaboração de indicativo de roteiro; registros
audiovisuais e entrevistas complementares; traduções
- Estimativa de material audiovisual bruto sobre artesanato – FULL HD: Mais de 30
horas gravadas;
- Traduções: Aproximadamente 20 laudas de traduções escritas kaingang-português (TI
Mococa);
- Material audiovisual editado/legendado referente ao artesanato: aproximadamente 14
minutos;
- Traduções: Aproximadamente 20 laudas de traduções escritas kaingang-português (TI
Mococa);
- Selo Indígena: Levantamento, encaminhamento de documentação e análises referente
a emissão de Selo Indígena para artesanato; aprovação do Selo Indígena para três
famílias da TI Mococa (as três famílias em nome das quais foi encaminhado pedido) :
primeiros Selos Indígena aprovados no Brasil para artesanato;
Análise crítica
A proposta que culmina com a publicação dos “produtos audiovisuais editados”,
teve sua atenção anotada a partir de “processos”. Abaixo complementamos a descrição
já realizada em relatório anterior sobre este “processo”, apontando a relação entre
desenvolvimento audiovisual (programa 5.1) e projeto de publicação. As descrições que
seguem complementam àquelas do subprograma 5.1( Subprograma de Revitalização
de Conhecimentos e Atividades Indígenas Tradicionais) :

Deve-se ter em vista que a execução das atividades audiovisual em torno do
artesanato acompanhou também a disponibilidade dos pesquisadores indígenas em sua
execução. Isto significa que obviamente, as atividades audiovisuais referentes ao
artesanato são realizadas de acordo com as dinâmicas na TI e com participação direta
em todas suas etapas.
Conforme descrito, no primeiro semestre de dois mil e dezessete concentrou-se
na tradução, inserção de legendas e entrega de materiais e para finalização. Assim a
equipe técnica se dedicou junto aos indígenas a entrega de material de audiovisual que
estivesse o máximo concluído para finalização por equipe especializada: indicativo de
roteiro, traduções, edições, inserções de legenda, discussões sobre o que deveria ser
apresentado e o que não deveria para o não indígena, imagens complementares e
fotografias. Ao longo dessas atividade visou-se antes de tudo a contribuição da
participação direta e constante dos indígenas, em interlocução e confiança cotidiana
entre os participantes.
Junto ao material audiovisual, foi proposto em projeto de publicação de material
impresso (que pode utilizar traduções e fotografias já realizadas).
Os modelos dos materiais a serem publicados, tanto audiovisuais quanto
impresso (incluindo capa de DVD e formato do livro) foram abordados na TI Mococa
com diversos participantes entre finais de 2016 e nos primeiros meses de 2017.

Figura 77- 13/01/2017 – TI Mococa – Com indígenas artesãos, consulta sobre modelo de materiais para publicações
sobre artesanato com

Figura 78 -TI Mococa- 13/01/2017 – TI Mococa – Com indígena artesã, consulta sobre modelo de materiais para
publicações sobre artesanato com

Figura 79- Ata CGL Mococa 24/04/2017 - Visualização de materiais editados e autorização para encaminhamento
para avaliação

Figura 80 - 24/04/2017 - indígena visualizam material audiovisual editado.

Ao final da atividade do técnico de ciências humanas Rodrigo Graça, foi
conversado com pesquisadores indígenas sobre a documentação exigida pela FUNAI
para autorização para publicação de materiais. Os modelos dessas documentações para
autorização foram deixados com os pesquisadores indígenas para conclusão de
avaliação de materiais editados pelos participantes indígenas.

Figura 81- Trechos de vídeos editados e legendados da TI Mococa

A descrição que segue abaixo, caracterizando proposta encaminhada de
publicação de materiais audiovisuais sobre artesanato, aponta para a importância do
processo audiovisual sobre artesanato e capacitações continuadas. Argumenta-se
novamente que além dos seus “produtos” (tanto aqueles do decorrer da atividade, como
materiais audiovisuais brutos e traduções e àqueles conclusivos como o DVD pronto e o
livro impresso) a atividade audiovisual deve ser valorizada também em vista às
contribuições do “processo”. As descrições a baixo referem-se a este processo nas TIs
Mococa e Queimadas. Trecho incluso em proposta de publicação de materiais
sobre artesanato para as TIs Mococa e Queimadas.
O projeto

“Vídeos nas Aldeias (VNA), que adquiriu notoriedade na

capacitação/elaboração/divulgação da linguagem audiovisual junto a populações
indígena no Brasil, coloca-se com referência importante para atividades audiovisuais
desenvolvidas sobre artesanato na TI Mococa. Destaca-se a relação mútua entre a
atividade audiovisual e o que é abordado:
A proposta era oferecer [aos indígenas] instrumentos que lhes
permitissem ter acesso às suas imagens, elaborar e recriar a sua
própria imagem. O procedimento adotado, em que a totalidade
das imagens produzidas era imediatamente exibida em público,
permitia que a câmera passasse a ser um objeto apropriável por
eles. A presença da câmera criava ou instigava o fato que ela
estava documentando. (Carelli, 2004)
Nesse sentido, a linguagem audiovisual se torna meio de pesquisa que está em
relação imediata ao “objeto”. No âmbito da temática principal acordada para
desenvolvimento, a pesquisa sobre artesanato, notou-se a sua valorização entre diversos
indígenas que reviam os vídeos, assim como a divulgação de determinadas técnica entre
mais jovens, mesmo em material bruto. Na TI Queimadas, em razão das filmagens,
ocorreu mesmo elaboração de artesanato a partir de materiais que há muito as artesãs
indígenas não usavam. Na TI Mococa estimulou-se a socialidade no corte de taquara,
assim como o diálogo sobre locais aonde se morava “antigamente” e tipos de remédios
do mato dessa região. Ver as imagens, mesmo brutas, pode tanto instigar a valorização

de determinadas atividade dentro da própria aldeia quanto recriar regras para o que pode
ou não ser feito e o que pode ou não ser mostrado.
Entre os indígenas que participam como pesquisador nota-se que este
mecanismo instiga não apenas a valorização de determinadas técnicas e atividades como
também novos registros, reflexões a respeito da temática e do que deve se tratar a “auto
representação”. Junto a estes aspectos, a experimentação/jogo e registro/montagem
característicos do cinema/audiovisual (Benjamin, 2008), torna-se parte da composição
da atividade de pesquisa: a etnografia (e seu efeito) (Strathern, 2014), entrevistas semi
estruturadas, histórias de vida, registro da cultura material, observação participante e
outros, são desenvolvidos na linguagem audiovisual. O registro de som/imagem e sua
montagem é parte da constituição da pesquisa, atingindo fundamentalmente contornos
sociopolíticos. Como destacam Carelli e Gallois(1995) a respeito das atividades no
Vídeo Nas Aldeias:
Nesse processo dinâmico, a revisão da própria imagem e a
seleção dos componentes culturais que a compõem resultam de
um trabalho de adaptação constante. A cultura – que não é feita
apenas de tradições – só existe como movimento, alimentado
pelo contato com a alteridade. O objetivo era tornar acessível o
uso da mídia vídeo a um número crescente de comunidades
indígenas, promovendo a apropriação e manipulação de sua
imagem em acordo com seus projetos políticos e culturais
(Carelli; Gallois; 1995, p.62)
Através do audiovisual, a pesquisa sobre artesanato é determinada também pelos
aspectos seletivos que os próprios indígenas ressaltam como cultural. Novamente o
“objeto” de pesquisa não é estático, mas é determinado pelo próprio processo
audiovisual.
A equipe técnica revisou ainda bibliografia sobre artesanato kaingang, tema
principal de pesquisa/registro audiovisual desenvolvido, para abordagem de questões
prévias e àquelas despontavam ao longo de entrevistas/traduções. Estes materiais
bibliográficos tornaram-se referenciais para discussões com os pesquisadores sobre
entrevistas realizadas com os kaingang, criação de hipóteses e análise dos materiais,
assim como direcionamento analítico: relação corpo/artesanato, remédios do
mato/tintura,

venda/territorialidade,

memória/continuidade,

etapas

de

fazer/sociabilidade,

grafismos/alteridade/transformação,

agricultura/artesanato,

mostram-se redes relativas ao artesanato com alguns indicativos na bibliografia
kaingang que são desdobrados nas filmagens/pesquisas. Neste âmbito, compreende-se
antes de tudo o artesanato kaingang como “manifestação densa de complexa rede de
interações” (Lagrou, 2009, p.13).
Ao se analisar o vídeo bruto realizados com a participação indígena não se avalia
apenas os enquadramentos, a qualidade do som e como se pode se inserir uma narrativa,
mas se exercita tradução, momento incipiente de investigação propiciado pelo registro
fílmico. Se a própria visualização dos vídeos instiga a pesquisa, ao traduzir a partir dos
registro descobre-se o “estranhamento” não apenas em relação aos não-indígenas, mas
em relação a linguagem dos “mais velhos”. Palavras registrada que se confundem em
sentido dúbio com “caminho/trançado”, por exemplo, abordado junto a visualização de
imagens das técnicas de elaboração de chapéu, causam estranhamento aos mais jovens e
ao mesmo tempo podem instigar ao questionamento e desenvolvimento subsequente. A
reflexão desenvolvida entre a distância das palavras/frases registradas em kaingang dos
“mais velhos” junto aos dos mais jovens, torna-se parte da composição das imagens
como evento de investigação/apresentação durante a elaboração inicial de roteiros e
edições iniciais e inserção de legendas. Durante as traduções e visualização de material
é abordado entre equipe técnica/pesquisadores indígenas os direcionamentos de
filmagens seguintes, informações necessárias para aprofundamento e direções de
roteiro.
Na tradução para a língua não indígena a partir dessa perspectiva metodológica é
refletido sobre a “estrangeirização” da linguagem de destino: ou seja, a abordagem do
estranhamento, não a mera domesticação, nem de exclusiva adaptação etnocêntrica a
língua de destino (Martins, 2010, p.67). Metodologicamente destaca-se na tradução este
“estranhamento” que pode instigar, tanto internamente os pesquisadores indígenas
quanto externamente os não indígenas. Imagens e palavras passam na aldeia pela etapa
de se definir o que deve ou não se deve mostrar aos não indígenas ou como se deve
mostrar aos não indígenas. Nesse âmbito, se calibra também os limites desses
“estrangeirização” no filme a ser apresentado ao não indígena.
As contribuições das atividades audiovisuais em torno do artesanato também
devem ser analisadas a partir desses “processos”.
Selo Indígena

No segundo semestre de 2016 foi encaminhada documentação de três famílias
referentes ao reconhecimento do Selo Indígena para artesanato; em dezembro de 2016
foi aprovado através de Diário Oficial(01/12/2016) o Selo Indígena para essas famílias –
para descrição do Selo Indígena ver relatório 2015/2016.
No âmbito da aprovação do Selo Indígena a equipe técnica participou de todas as
etapas de encaminhamentos: desde reuniões para avaliação do potencial, até
recolhimento, localização de documentos, realização de DAP (Declaração de Aptidão
ao PRONAF) junto a EMATER, encaminhamento de modelos de documentação, visita
às famílias para avaliação de interesse, diálogo com FUNAI e outras instituições para
realização de encaminhamentos.

Figura 82-10/08/2016 - Ata de reunião da TI Mococa registrando demanda de Selo Indígena

Figura 83 – 23/08/2016 - Documentação emitida pela FUNAi-CTL Londrina/PR

Figura 84 – DAP -Declaração de Aptidão ao PRONAF -Documento necessário para emissão de Selo Indígena

A equipe técnica, FUNAI-CL Londrina e indígenas da TI Mococa foram
informados sobre aprovação em março de dois mil e dezessete pela FUNAI-Brasília e
pela Secretaria Agricultura e Desenvolvimento Agrário(SEAD). Trata-se da primeira
vez em que é emitido Selo Indígena (do programa do governo federal) visando o
reconhecimento de artesanato indígena no Brasil – Terras Indígenas Mococa e
Queimadas.
Neste período as instituições também destacaram que não estariam realizando a
confecção dos Selo Indígenas e, por isso, deveria ser necessário recurso externo para
sua impressão.

Figura 85 - 04/04/2017 - Com cacique e pesquisador indígena. diálogo sobre dimensões e modelo de Selo Indígena
para confecção.

A SEAD e FUNAI-Brasília apresentaram então a proposta de realização de
entrega oficial dos extratos decisão do Selo Indígena com participação de representantes
das instituições nas terras indígenas. As lideranças indígenas das TIs Mococa e
Queimadas sugeriram a realização da entrega desses extratos decisão na festa do Dia
dos Índios na TI Queimadas (entre 12 e 14 de maio de dois mil e dezessete).
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Os representantes das instituições confirmaram a entrega no evento referido, porém, na véspera cancelaram participação.

Figura 87 - Publicação Site da FUNAI 12//05/2017 - Anúncio de entrega de Selo Indígena para indígenas das TIs Queimadas e Mococa

A equipe técnica de campo (Rodrigo Graça) encaminhou na primeira quinzena de maio projeto completo com estimativa de
valores para confecção de selo indígenas e realização de acompanhamento, avaliação de seu uso e possível expansão. A expectativa é de que o
Selo Indígena seja parte desses projetos mais amplos de valorização do artesanato e da presença indígenas. As avaliações do seu uso em
contextos de locais de venda já realizado pelos indígenas e outros que a partir de seus próprios meios possam expandir, poderão nos fornecer
melhores de indícios do potencial do Selo. O Selo Indígena poderá ser expandido a partir de compradores potenciais, através inclusive de sua
divulgação pela internet.

Data Nº Procedimento
Coordenação Validade do
Solicitação/ Administrativo/
Regional
Selo
Funai
MDA

Produto

ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÃO DO SELO INDÍGENAS DO BRASIL - SIB
Ata Anuência
Declaração da Funai
Situação
Data
Data
Data
Comunidade
Terra Município/
Publicação no
Solicitante
Etnia
Complemen
Entrada/ Complemen
Indígena Estado
DOU
Data/Negativ Data/Positiv
Indeferido Deferido/
tação
MDA
tação
SIM
NÃO
a
a
/Data
Data

01/12/2016 55000.003385/2016-24 Chefe da
5 Anos
Coordenação
Técnica Local
em Londrina
01/12/2016 55000.003398/2016-01 Chefe da
5 Anos
Coordenação
Técnica Local
em Londrina

Chapeu artesanal, cestaria artesanal, sirio
artesanal, fruteira artesanal, cestinhos
artesanal,tampas artesanal, peneiras artesanal,
cargueiros.
Chapeu artesanal, cestaria artesanal, sirio
artesanal, fruteira artesanal, cestinhos
artesanal,tampas artesanal, peneiras artesanal,
cargueiros, colar artesanal, filtro dos sonhos,
brinco artesanal.

Tereza Veg Prag
Adolfo Ribeiro

Kaingang

Mococa

PR

SIM

23/08/2016

2016

01/12/2016

Liliane Gari Ribeiro Kaingang

Mococa

PR

SIM

23/08/2016

2016

01/12/2016

05/12/2016 55000.003384/2016-80 Chefe da
5 Anos
Coordenação
Técnica Local
em Londrina

Chapeu artesanal, cestaria artesanal, sirio
artesanal, fruteira artesanal, cestinhos
artesanal,tampas artesanal, peneiras artesanal,
cargueiros.

Maria catarina
Donato

Mococa

PR

SIM

23/08/2016

2016

05/12/2016

Kaingang

Figura 88- Documento registrando a publicação de Selo Indígena para indígenas da TI Mococa

Valorização do artesanato indígena
As série de ações desenvolvidas ao longo desses anos de execução do PBA-CI
são, portanto, complementares entre si e entre àquelas que se espera desdobrar de modo
subsequente: as pesquisas e atividades audiovisuais na TI estimulam o mecanismo de
auto-visualização e seleção de referenciais do artesanato e contato entre gerações
através do linguagem cada vez mais presente nas Tis; os materiais audiovisuais, junto
a publicação impressa já editados permitirão a divulgação do artesanato e da presença
indígena entre os não indígenas da região das Tis e outras localidades; o Selo Indígena
complementa a valorização do artesanato por família, destacando também presença
indígena e o reconhecimento das suas atividades. Tais atividades promovidas a partir
do PBA-CI buscaram o cuidado em não interferir/impactar na organização social e na
autonomia/relações das famílias indígenas, nos modos de elaboração e venda dos
artesanatos; visou-se não ser criado relações de dependência com subsídios externos, em
realidade buscou-se a potencialização das experiências correntes dos indígenas. Junto a
estas atividades, a elaboração de site – elaboração destacada diversas vezes pelas
lideranças indígenas - poderá potencializar mecanismos de venda através de divulgação
e da possível relação com novos compradores. Evidentemente todas essas atividades
subsequentes devem ser realizadas de modo que não gere expectativas demasiadas e não
se crie impactos nas organizações sociais já vigentes. As avaliações do uso do Selo
Indígena e da divulgação do artesanato poderão também auxiliar a realizar esses
encaminhamentos subsequentes.

5.3. Subprograma de Fomento às Atividades de Lazer
Atividades Realizadas
- Reuniões do CGL da TI Mococa sobre recursos para festividade do Dia dos Índios;
- Elaboração de modelos de consulta de preços para Festividade;
- Elaboração de justificativas referente a festividade;
Análise Crítica
Para ano 2016 /2017 já havia sido encerrado recurso anual previsto para
realização de festividades. O empreendedor indicou, todavia, que havia recurso para
atividades e intercâmbios considerados “culturais”. Dessa forma, indígenas e
empreendedor abordaram em quais atividades poderiam ser utilizadas os recursos. Em
reuniões do CGL as lideranças indígenas argumentaram que as atividades que
atualmente são realizadas nas festividades são “culturais” e que, portanto, que os
recursos pudessem ser utilizados na aquisição de suíno e bovino para churrasco e
contratação de grupo para baile. Foi também solicitado a equipe técnica de campo
encaminhamento de justificativa referente:

Figura 89 – Ata CGL Mococa 27/03/2017 – Abordagem de Festividade

Figura 90- 26/03/2017 - Pg 1- Documento Equipe técnica de humanas- abordagem festividade;

Figura 91- 26/03/2017 - Pg 2- Documento Equipe técnica de humanas- abordagem festividade;

Por fim, foi realizado encaminhando de proposta para realização de festividade
com aquisição de alimentação e contribuição para grupo de dança da TI Mococa.

6.1 SUBPROGRAMA DE MELHORIA DE TRECHOS DE
ESTRADAS: TERRAS INDÍGENAS MOCOCA, APUCARANINHA E
BARÃO DE ANTONINA.
Atividades Realizadas
- Visitas de Engenheiro Civil contratado a partir do PBA-CI para avaliação de área de
construção de estrada;
Análise Crítica
Após dois anos desde a última visita do Engenheiro Civil na TI Mococa, foi
realizado nova visita à área já definida para reforma de estrada prevista no PBA-CI.
Antes e após visita que realizou acompanhado de Agente de Defesa Ambiental, o
Engenheiro Civil participou de reunião do Comitê Gestor Local. Em reunião foi
indicado agendamento de visita de Engenheiro Civil especializado em reforma de
estrada para avaliação de materiais necessáriose e elaboração de projetos. Um dos
trechos de realização de reforma já foi definido há algum tempo - trecho entre a Sede e
a residência do Sr. Salvador Perireira – trata-se de demanda constantemente destacada
pelos indígenas. Outro trecho de reforma ainda estava sendo definido pelos indígenas,
considerando inclusive a terra a ser adquirida.

Destaca-se também a solicitação dos indígenas de realização de consertos em
construções.

Figura 92- Trecho de Ata CGL Mococa 12.01.2017- Registro de participação de
Engenheiro Civil.

6.2 - Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos
Atividade realizadas
- Sem ações realizadas durante este período;
- Empreendedor indicou que realizará proposta de contratação de empresa
especializada para avaliação;

Bibliografia:
CARELLI, Vincent. Moi, um indien. Abril, 2004.
BENJAMIN, Walter. The Work of Art in the Age of its Technological Reproducibility
and other writing on Media. Massachussets: Havard University Press:, 2008.
MARTINS, Marcia. As contribuições de André Lefevere e Lawrence Venuti para a
Teoria da Tradução. Cadernos de Letras (UFRJ), n 27. Nov/2010
GALLOIS, Dominique; CARELLI, Vincent. Vídeo nas Aldeias. Cadernos de Campo,
USP: São Paulo, 1992
___________________________________, Vídeo e Diálogo Cultural. Experiência do
Projeto Vídeo nas Aldeias. Horizontes Antropológico, Porto Alegre, Ano1, jul-set,1995.
ZILLER, Ana. Cineastas Indígenas: um outros olhar: guia para professores e aluno.
Olinda, PE: Vídeo nas Aldeias, 2010.
ZILLER, Ana. Cineastas Indígenas: para jovens e crianças. Olinda, PE: Vídeo nas
Aldeias, 2010.

