PBA-CI – TI QUEIMADAS -2016/2017
1 PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO DE LIDERANÇAS INDÍGENAS, EXECUÇÃO,
GESTÃO E MONITORAMENTO
QUEIMADAS –
Contratados
Indígenas

FLORIANO CORREIA
(falecido em maio de 2014)
CLEITON CORREIA (atual,
desde junho de 2015)
FLORIDES NATO (de
outubro de 2012 até junho
de 2016)

Supervisor de Expl. Agrícola

Gerente de Serviços Culturais

IRAILSSON JORGE (atual,
desde julho de 2016)
MARIANNE MARCELO
FREDERICO ( de outubro
de 2012 a janeiro de 2017)
DEVANIL KREVAJ
LOURENÇO ( atual, desde
fevereiro de 2017)
GILMAR PIRES (de outubro
de 2012 até julho de 2014)
SIDNEI JESUS
GUILHERME ( atual, desde
agosto de 2014)
JOÃO LOURENÇO GAVE
CORREA
Salésio Ninvaia (de outubro
de 2012 à fevereiro de
2014)

JOSÉ CARLOS PIRES (de
junho de 2014 até abril de
2015)
LEVI VANFY MARCELO
FREDERICO (desde maio
de 2015 até )
IMÉRIO NINVAIA (desde de
fevereiro de 2016 até junho
de 2016)
AMANTINO GA VOG
CORREA (desde julho de
2016)

Supervisor Exploração
Agropecuária

Viveirista Florestal
Agente de defesa Ambiental

MARIANE NENKAG
MARCELO FREDERICO
WAGNER (de outubro de
2012 à março de 2013)

QUEIMADAS Pesquisadores
Indígenas

QUEIMADAS –
Equipe Técnica de
Campo

VALDECIR KATAN ZEY
PEREIRA (atual, desde de
março de 2013)
AGEU CARDOSO (desde
julho de 2015)
ADALTON CORDEIRO (de
julho de 2015 a maio de
2016)
JOSÉ PEREIRA (desde
janeiro de 2016)
EDUARDO PINHEIRO (
desde julho de 2016)
PAOLA GIBRAM (de junho
de 2012 à julho de 2013);
JOÃO VITOR FONTANELLI
(de junho de 2013 à
setembro de 2013);

Ger. de Serv. Cult
Agente de defesa Ambiental

Agente de defesa Ambiental
Pesquisadores Indígenas

Antropóloga

Antropólogo

RODRIGO S. FONTES DE
SALLES GRAÇA (desde de
fevereiro de 2014 até abril
Historiador
de 2017)
THIAGO
LUIZ Engenheiro Agrônomo
RAGUGNETTI
FURLANETO

Plano Operativo 1° sem 2017 - Observações

CRONOGRAMA DE AÇÕES

RESPONSÁVEIS

FEV
1º

1. A(1.1) SUBPROGRAMA DE GESTÃO DO PBA
Reunião do Comitê Gestor Local (envolvendo programas e ações diversos que
compõem a execução do PBA-CI)
Reunião do Comitê Gestor Geral
Reuniões equipe técnicas
Abordagem de relatório anual na TI
Apresentação sobre resultados de Monitoramentos

CGL

X

CGLs, FUNAI, CECS, MPF e Equipe técnica
Equipe técnica
CGL

X

2º

1º

2º

JUN
1º

2º

2017 - 2° SEMESTRE
JUL
Observações (até abril/2017) - Técnico

1º 2º

1º

1º

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Equipes especializadas

Equipe técnica/ coordenadores indígenas
Organização e/ou digitalização de documentos e fotografias
Procedimentos administrativos (solicitações de reembolso, termos de quitação,
recibos, consultas de preço e outros)

2º

2017 -1° SEMESTRE
MAR
ABR
MAI

2º

responsável - Rodrigo Graça

Realizado conforme previsto
Realizado conforme previsto
Realzado conforme previsto
Realizado em abril/2017
Até abril/2017 não haviam sido apresentados

X

X

x

X

X

X

X

Equipe técnica/coordenadores indígenas

Atividade intensificada com desvinculamente de
técnico de humanas
Realizado com frequência

Empresa especialiazada

X

X

X

X

SENAR/Empresa Especializada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Foi realizado continuidade de curso de
informática. Com alteração de coordenador
indígena não havia sido delberado se o
coordenador que assumiu realizaria o curso pelo
seu perfil

X

Curso de Informática (2 coordenadores indígenas )
Consultado SENAR - empresa que ofertaria o
curso na TI Queimadas. Não havia disponibilidade
de datas para o período

Curso de informática (jovens indígenas e agente de defesa ambiental)
Curso de Elaboração de Projetos;
Elaboração de relatório de atividades;
Realização de avaliação em campo pela FUNAI(DF)
Cercar e realizar ajustes em escritório (remanejamento);
Aqusição de porta arquivos
1.B (1.2) SUBPROGRAMA DE ARTICULAÇÃO INTER-ALDEÃ E
INTERINSTITUCIONAL DO PBA
Reunião Interaldeã
1.C(1.3) - SUBPROGRAMA DE INTERCÂMBIO

Profissional a ser definido

X

Equipe técnica
Equipe técnica/coordenadores indígenas
Administrativo

Lideranças Indígenas

X
X

X

X

X

X

X

Conclusão de relatório em julho/2017
Até abril 2017 não havia sido realizado avaliação
Não realizado

X

X

1.1 Sub-programa de Gestão do PBA-CI
- Reunião do Comitê Gestor Local: reuniões com registro em ata com frequência média
mensal;
- Consulta, deliberação, planejamento e avaliação da execução as ações do PBA-CI no
âmbito do Comitê Gestor Local e cotidiano de execução do PBA-CI;
-Participação de indígenas e equipe técnica de campo de uma reunião junto ao Comitê
Gestor Geral (dezembro/2016) ;
- Reuniões de planejamento da equipe técnica de campo(PBA-CI)
- Reuniões da equipe técnica de campo com a coordenação do PBA-CI;
- Reuniões da equipe técnica de campo com responsáveis do Consórcio Energético
Cruzeiro do Sul;
- Preparação de material para apresentação em reunião do Comitê Gestor Geral;
- Realização de conversas e orientações junto aos indígenas sobre uso de veículos e
maquinários;
- Contato, orientações e acompanhamento relativo aos consertos de veículos e
maquinários;
- Encaminhamentos burocráticos referente a remanejamentos de recursos;
- Substituição de coordenadora indígena (Orientação, recolhimento e encaminhamento
de documentos e acompanhamento para substituição dos contratados indígenas);
- Organização de documentações da TI Queimadas relativo ao PBA-CI;
- Realização de visitas junto às famílias da TI;
- Participação e apoio na organização da equipe técnica de campo em eventos, viagens e
cursos abordagem de propostas na aldeia, redação de propostas, organização de
logística, aquisição de alimentos (quando necessário), organização fiscal e prestação de
contas;
-Verificação da qualidade da execução dos diversos serviços;

- Disponibilização de curso de informática para coordenadores e pesquisadores
indígenas;
Análise Crítica
Panorama
Em âmbito similar àquele destacado no presente relatório para a TI Mococa, na
TI Queimadas destacam-se indeterminações como aspecto importante da execução do
PBA-CI no ano 2016/2017. A entrada no quinto ano de execução do PBA-CI
acompanhou-se de dúvidas e questões sobre a continuidade do PBA-CI, tal qual eram
apresentadas em reunião de dezembro de 2015. Apesar dos indicativos realizados nesta
reunião para realização de avaliação da execução do PBA-CI em 2016, tal procedimento
não foi realizado ao longo do ano. Este aspecto poderia ter contribuído para
encaminhamento gradativo de definições sobre: os modos prosseguimento da execução,
relação entre as ações previstas e impacto socioambientais na execução do PBA-CI, os
critérios e referenciais de avaliação e outros. Conforme já apontado no presente
relatório(ver TI Mococa), em reunião realizada em dezembro de 2016 com participação
de indígenas de sete TIs (incluindo TI Queimadas), empreendedor (CECS), FUNAI,
MPF e equipe técnica de campo dúvidas foram novamente apresentadas, sendo
destacados novos indicativos que auxiliaram na repactuação pública de definições.
Dentre estes indicativos podemos destacar nova previsão da FUNAI de realização de
avaliação, a elaboração de Plano Operativo e manifestação do MPF sobre continuidade
do PBA-CI. A reunião do Comitê Gestor Geral em janeiro de dois mil e dezessete
aprofundou esses indicativos, incluindo a apresentação de Plano Operativo da TI. Até
abril de 2017 (período em que Rodrigo Graça participou como técnico de Ciências
Humanas) não havia sido realizado avaliação de campo da FUNAI.
Deve ser destacado ainda demanda específica dos indígenas da TI Queimadas
sobre remanejamento de Pá Carregadeira como fator relevante que ainda não havia sido
definido até abril de 2017 – foram realizado encaminhamento desde 2014 sobre a
questão, sendo rediscutido na TI Queimadas e reencaminhado às instituições desde
2014. O último encaminhamento sobre está temática a partir do Comitê Gestor Local foi
realizado em março de dois mil e dezessete.

Dimensões do PBA-CI
Aproximado cinco anos de execução do PBA-CI deve-se novamente destacar
questão evidente já indicada: as aquisições como trator, caminhão, ônibus, construções e
etc, aumentam os “bens” da terra indígenas mas ao mesmo tempo aumentaram os
“custos”. Deve-se, todavia, ponderar sobre essa questão tendo-se em vista a
problemática das noções de “coletivo” (coletivo-comunitário), “familiar” ou “grupos”
que já vem sendo destacado nos relatórios da TI Mococa e Queimadas desde o relatório
2014/2015.

Potencializar ou criar atividades que possibilitem sustentabilidade

socioeconômica no contexto de incremento de “bens” e seus “custos”, significa se
deparar com categorias e usos operantes. De um lado, a maior parte dos “bens custosos”
como trator, caminhão e ônibus, são concebidos pelos indígenas na TI Queimadas como
“coletivo-comunitário”, de outro nota-se dificuldade de execução de atividade nessa
“categoria” que possibilite margem econômica para manutenção e reparos básicos. Duas
atividades relevantes na TI - para além do PBA-CI- HE Mauá - são realizado
predominantemente em modos diversos de organizações social As atividades como as
roças agrícolas acabam sendo operacionalizada pelos indígenas na TI em moldes
frequentes do “familiar” e do “grupo”; as atividades de artesanato também tampouco
são desenvolvidas no âmbito “coletivo-comunitário”, mas predominantemente
familiar(extensa) e “entre famílias”. Em vista as essas questões, buscou-se no âmbito
do CGL o desenvolvimento de possibilidades “coletivo-comunitária” mesclada a outras
atividades, e também àquelas “familiar” e de “grupos”, como plantio de mandioca e
outras atividade agrícolas, maior detalhamento de atividades como bovinocultura de
corte direcionando a possibilidades realistas, o planejamento de atividades como
apicultura e a valorização e divulgação de artesanato indígena. Não se trata de conceber
e “incluir” indígenas num “produtivismo” irrefletido; nem tampouco de negar um ethos
diferenciado. Pelo contrário: trata-se de, a partir do diálogo cotidiano e constantes e
experiências, fazer frente a problemáticas em contexto da TI Queimadas sem modelos
pronto-acabados. Nesse âmbito as atividade “coletivo-comunitária” como possibilidade
de “geração de recursos” para os “bens coletivo-comunitários” devem ser
dimensionadas.
Essas questões perpassam diretamente o programa 5 de “Programa de Fomento à
Cultura e Fomentos às Atividades de Lazer” As atividades relativas ao artesanato
desenvolvidas no âmbito do PBA-CI, como elaboração de material de divulgação de

artesanato indígena e o Selo Indígena, buscaram potencializar as experiências já
operantes pelos indígenas, sem interferir em demasia nas organizações sociais já
destacadas. Constata-se, que atividades que envolvam maior centralização na
elaboração ou venda do artesanato ou maior asserção “coletivo-comunitário” (ônibus
seria uma dessas questões inseridas no âmbito do artesanato) devem ser ponderadas e
dialogada profundamente na TI Queimadas, do momento que destoam da organização
social em desenvolvimento na TI no âmbito do artesanato. A proposta de venda
centralizada de artesanato com grupos de mulheres indígena utilizando tintura natural é
uma das possibilidades apresentadas (ver plano operativo o 1° semestre 2017) que deve
ser ainda aprofundada para o seu desenvolvimento
Essas questões, de modo geral envolvendo diversos programas, continuam
colocadas do ponto de vista amplo da TI Queimadas, envolvendo constantemente um
melhor dimensionamento sociológico das atividades do PBA-CI em diálogo na TI ou da
identificação de suas inadequações. Os diálogos constantes e cotidianos, o
estabelecimento de possibilidades realistas e atribuições, e o dimensionamento de
“acordos”, mostram-se mecanismos fundamentais de “gestão”, sobretudo no contexto
da TI Queimadas. De todo modo, a questões referidas continuam determinantes.
Reunião do Comitê Gestor Local
As reuniões do Comitê Gestor Local continuaram como aspecto fundamental da
execução do PBA-CI. Em determinados períodos houve diminuição de sua realização
(entre setembro e outubro de 2016) e em outros períodos maior regularidade (entre
março e abril de 2017) de acordo com a própria dinâmica de execução do PBA-CI,
mantendo-se média de uma reunião mensal com registro em Ata. Em períodos de
menor incidência de reuniões do CGL deve-se ressaltar que as atividades de consulta e
referenciais de execução do PBA-CI foram continuas através do diálogo entre equipe
técnica, lideranças e contratados indígenas, e famílias indígenas de modo geral.

Figura 1 - 29/07/2016 - Reunião CGL TI Queimadas

Figura 2- 11/11/2016 - Reunião do CGL da TI Queimadas – Abordagem de temáticas diversas

Deve-se destacar que as reuniões do Comitê Gestor Local continuam exercendo
as seguintes funções: registro de deliberações e encaminhamentos; planejamento e
avaliação de atividades; registro de substituição de contratados indígenas;
remanejamento de recursos; registro de demandas dos indígenas; orientação especifica e
gerais. A partir desses eixos são abordados todos os programas do PBA-CI.

Figura 3- 11/11/2016 - Ata CGL Queimadas
Na ata de reunião do CGL da TI Queimadas acima indicada (CGL 11/11/2016)
nota-se a abordagem de temáticas diversas, assim como o registro de ações e consultas
que já vinham ocorrendo condizentes a diversos programas do PBA-CI: referência a
multas e pendências relativo a veículos adquiridos a partir do PBA-CI; planejamento de
atividades educativas de plantio de “milho verdadeiro”; planejamento de atividades do
Programa 5 e do Programa 2, do PBA-CI; avaliação de remanejamentos realizados

(Pinus e Eucalipto). Nesse âmbito observação funções diversas do CGL na execução do
PBA-CI conforme referido acima (registro, deliberação, planejamento e etc). Destaca-se
ainda a atribuição de responsabilidades na execução do PBA-CI, envolvendo lideranças
indígenas, equipe técnicas não indígenas, contratados indígenas e lideranças indígenas
como aspecto fundamental para continuidade do PBA-CI.

Figura 4- 21/12/2016 - Reunião do CGL da TI Queimadas

Figura 5- 21/12/2016 - Reunião do CGL da TI Queimadas

Em reunião do dia 21/12/2016 nota-se abordagem de reunião realizada no dia
nove de dezembro de 2016 em Londrina/PR. Nesse âmbito é abordado temático da
avaliação da execução do PBA-CI e previsão de realização de reunião do Comitê Gestor
Geral em 2017. Nota-se também continuidade em temática e abordagens realizadas em
reunião do dia 11/11/2016: planejamento de atividades e avaliação de atividades
realizadas até o momento - incluindo remanejamentos de Pinus e Eucaliptos, atividades
agropecuárias

e

publicação

de

materiais

sobre

artesanato;

atribuição

de

responsabilidades na execução do PBA-CI.
Encontramos ainda registro de demanda, nesse caso para aquisição de broca
para furar palanque. Dessa forma, temos exemplificado nessa reunião do CGL (como na
anterior) aspectos diversos da Gestão do PBA-CI: consulta e deliberação; revisão,
avaliação e planejamento; alteração/remanejamento; comunicação e informes;
abordagem de atividades de agentes participantes.
Em reunião do dia 16/01/2017 encontramos o registro de planejamento e
definições que já estavam sendo realizado no âmbito da execução do programas do
PBA-CI. No registro em ata de reunião do CGL nota-se deliberação e síntese para

incorporação a Planejamento encaminhado para a FUNAI/DF. Neste caso nota-se a
ênfase da reunião do CGL no âmbito do Planejamento:

Figura 6- 16/01/2017(data correta) - Ata CGL Queimadas - Registro e síntese de planejamento de diversas ações

Figura 7 - 12/01/2017 - Reunião do CGL da TI Queimadas abordando especificamente o Programa 5 do PBA-CI

Figura 8 - 16/01/2017 - Reunião do CGL da TI Queimadas registrando e abordando planejamento de ações

Nota-se ainda a realização de reuniões específicas direcionadas ao Programa 5:
planejamento geral de atividades (12/01/2017); definição de etapas para finalização,
roteiro e publicação de material audiovisual (08/03/2017); registro de demandas
referente a Grupo de Danças (20/04/2017). Neste âmbito, focado em programa
específico, participam com maior ênfase: coordenadores indígenas, pesquisadores
indígenas e equipe técnica de humanas.

Figura 9- 08/03/2017 - Ata CGL Queimadas - Abordagem de Roteiro de material audiovisual sobre Artesanato

Figura 10- 17/04/2017 - Ata CGL Queimadas - Abordagem de Roteiro de material audiovisual sobre Artesanato

Figura 11- 08/03/2017 - Reunião do CGL com pesquisadores indígenas sobre roteiro de filme.

Nota-se a realização do CGL da TI Queimadas(20/04/2017)

abordando a

temática do relatório anual, de modo a avaliarem os relatório 2015/2016, destacando sua
importância para as considerações sobre a avaliação da execução do PBA-CI e o modo
de continuidade de sua execução. Aborda-se também o planejamento no âmbito do
plano operativo e a transição da equipe técnica de humana. Destaca-se, dessa forma,
desenvolvimento de aspecto estruturante do programa 1 e, por isso, do PBA-CI:

Figura 12-20/04/2017- Ata CGL Queimadas.

Nota-se, abaixo Boletim de Ocorrência que algumas das atas originais que,
contavam com equipe técnica, e foram furtadas junto a mochila em Londrina/PR em abril
de 2017.

Figura 13- pg 1 Boletim de Ocorrência registrando furto, incluindo atas de reunião do CGL da TI Queimadas

Figura 14- pg 2 - Boletim de Ocorrência registrando furto, incluindo atas de reunião do CGL da TI Queimadas

Figura 15- pg 3 Boletim de Ocorrência registrando furto, incluindo atas de reunião do CGL da TI Queimadas

Substituições de contratados indígenas
Conforme destacado em relatório anterior, ao final do primeiro semestre de 2016
houve substituição de um dos coordenadores do PBA-CI (participante da execução do
PBA-CI desde o seus início em 2012). Em dezembro de 2016 as lideranças indígenas
também indicaram a substituição da coordenadora indígena Marianne Marcelo
Frederico. Dessa forma, a partir do primeiro semestre de dois mil e dezessete, dos sete
contratados indígenas que iniciaram as atividades em 2012, havia dois que
permaneceram durante todo o período: João Lourenço (Viveirista) e Valdecir Katãn
Pereira (Agente de Defesa Ambiental).
Remanejamento de recursos
A realização de remanejamento de recursos para a execução do PBA-CI na TI
Queimadas é atividade destacada. Observa-se o uso de recurso oriundo de Pinus e
Eucalipto ao longo da execução do PBA-CI (verificar relatórios anteriores). Destacamse usos como: aquisição de rama de mandioca e olericolas e conserto de veículos
(ônibus). No período de 2016 e 2017 incluiu-se a proposta de remanejamento para
instalação dede cerca em torno de escritório, aquisição de câmera filmadora, aquisição
de olerícolas e outras. Nota-se, dessa forma, funcionamento de aspecto fundamental já
apontado no âmbito dos relatórios: a atualização do PBA-CI a partir do Comitê Gestor
Local. Nesse sentido, longe de ser estanque, o Comitê Gestor Local coloca-se como
possibilidade de readequar o PBA-CI à realidade e interesses da TI ao longo da
execução do PBA-CI.
Em determinados âmbitos, tal qual destacado em relatórios anteriores, as
propostas referentes a alterações no PBA-CI são encaminhadas para a FUNAI-DF. Este
é o caso da proposta de remanejamento de Pá Carregadeira. Como objeto de proposta de
remanejamento desde 2014, em início de 2016 foi encaminhado ata para FUNAI-DF a
partir de demanda realizada em reunião do CGG. Não houve retorno a partir desta ata.
Em janeiro de 2017 foi abordada a questão do remanejamento em reunião do CGG. Em
fevereiro e março de 2017 foi reelaborado na TI Queimadas a proposta de
remanejamento e reenviado para a FUNAI-DF.
Trata-se de remanejamento sem avanço significativo desde sua primeira
proposição em 2014.

Figura 16- 03/03/2017 - Ata de reunião do CGL da TI Queimadas. Destaque para a proposta remanejamento de pá
carregadeira

Visita a casa das famílias indígenas
Destaca-se a continuidade da visita a casa das famílias indígenas enquanto
mecanismo de consulta e deliberação para execução do PBA-CI.

Aponta-se a

continuidade dessa modalidade de atividade em vista a efetiva participação indígena na
execução do PBA-CI tanto na âmbito agropecuário (relativo diretamente ao programa 2)
quanto àquele cultural (relativo ao programa 5). Nesse sentido, junto ao Comitê Gestor
Local e ao Comitê Gestor Geral, continua mecanismo importante de Gestão do PBA-CI
na TI Queimadas.
Encaminhamentos burocráticos e apoio logístico
Deve-se destacar a continuidade da participação da equipe técnica de campo na
realização de atividades burocráticas, logística ou “de escritório”: consulta de preços;
contato com fornecedores e empresas; definição de equipamentos; revisão e redação de
projetos: elaboração de documentos e justificativas referentes; apoio a logístico para
transporte, deslocamentos, estadias e outros em atividades do PBA-CI; prestação de
contas de viagens realizadas pelos indígenas.
Em atividades como consulta de preços, prestação de contas, definição de
equipamentos, contratação e termos de quitação destaca-se a participação mais ativa dos
coordenadores indígenas.

Figura 17- 22/08/2016- Assinatura de documentação referente a contratação de indígena

Transição equipe técnica

Em dezessete de março de dois mil e dezessete foi realizado reunião do Comitê
Gestor Local na Rodrigo Graça destacou novamente que, por sua decisão, não estaria
mais participando da execução do PBA-CI. A previsão foi de que o desvinculamento
seria realizado em um mês, com transição para outro técnico neste período para
continuidade de atividades. Destaca-se que até a saída do técnico de humana na segunda
metade de abril de dois mil e dezessete não havia sido realizado transição.

Em março de dois mil e dezessete também foi realizado primeira visita e
apresentado oficialmente o novo coordenador do PBA-CI - definido em reunião do
Comitê Gestor Geral de janeiro de 2017 para período inicial de seis meses de atuação.
Curso de Informática
O curso de informática para indígenas da TI Queimadas continuou ao longo do
ano 2016/2017. Participaram do curso os coordenadores indígenas e pesquisadores
indígenas em razão da importância para os mesmo nas atividades que exercem no
âmbito do PBA-CI. Com a mudança de um dos coordenadores indígenas, ainda não
havia sido deliberado se o novo coordenador participaria do curso – a coordenadora
anterior não havia iniciado o curso em razão de licença maternidade. Participantes
indígenas: Ageu Cardoso (pesquisador); Eduardo Pinheiro(pesquisador); José
Pereira(pesquisador); Irailson Jorge (coordenador) .
O curso seguiu eixos principais: Cuidados Básicos com Computador; Operações
Básicas como Ligar/Desligar, funções de teclado, etc; Interface do Windows; Básico em
Internet (incluindo e-mail, download de vídeos, inserção de vídeos na WEB e outros),
visualização de fotos e vídeos e digitação; Gravação de CDs e DVDs com arquivos
imagens e vídeos; Word(básico) e Excel (inicial). Em março estava sendo realizado
balanço da aprendizagem realizada para avaliação da necessidade de reforço em
determinadas aulas e conclusão do curso

Figura 18- 16/11/2016 - Balanço de frequência dos alunos indígenas encaminhado por empresa Wazy responsável
pelo curso de informática. Participantes indígenas: Ageu Cardoso; Eduardo Pinheiro; José Pereira; Irailson Jorge.

Os indígenas da TI Queimadas demandam expansão de curso de informática
para outros indígenas. Junto a projeto de publicação de materiais de artesanato foi
incluso curso de informática para alimentação de site sobre artesanato da Ti Queimadas
(previsão de participação dos pesquisadores indígenas participantes do curso de
informática anterior)

1.2

Subprograma de Articulação Inter aldeã e interinstitucional do PBA

Atividades realizadas
- Reunião Inter-aldeã: reunião na TI Barão de Antonina (agosto/2016);
- Reunião entre indígenas das TIs Mococa e Queimadas e representantes do MPF (Ponta
Grossa/PR), CECS, FUNAI/CTL-Londrina e equipe técnica de campo (Ponta Grossa,
outubro de 2016);
- Reunião entre Indígenas de seis terras indígenas (Queimadas, Mococa, Barão de
Antonina, Laranjinha, Ywy Porã, São Jerônimo-Guarani) CECS, MPF, FUNAI-CTL
Londrina/PR, FUNAI CGLIC Brasília e equipe técnica (Londrina/PR, dezembro de
2016);
- Reunião do CGG em Londrina/PR (janeiro de 2017);
- Participação da equipe técnica de campo na II Conferência Nacional de Educação
Escolar Indígena TI Queimadas(dezembro/2017);
Análise Crítica

Na reunião inter-aldeã realizada na TI Barão de Antonina em julho de 2017
destacou-se abordagem de indefinições quanto a prosseguimento e execução do PBA-CI
haja visto proximidade dos cinco anos.
Reunião entre indígenas das TIs Mococa e Queimadas e representantes do MPF
(Ponta Grossa/PR), CECS, FUNAI/CTL-Londrina e equipe técnica de campo.
Temáticas principais de interesse dos indígenas: remanejamento de recursos de pá
carregadeira; continuidade de atividades do PBA-CI; consulta aos indígenas na
execução do PBA-CI..
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.

Participação na II Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena

A partir do convite da diretoria do Colégio Estadual Indígena Cacique Crispim Gy a
equipe técnica de campo participou da II Conferência Nacional de Educação Escolar
Indígena em dezembro/2017 na TI Queimadas. Foram abordadas diretrizes para
educação escolar indígenas de modo estabelecer indicativo param as politicas nacionais
de Educação Escolar indígena.

Figura 19- Lista de presença da II Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena

Figura 20- Lista de presença da II Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena

1.3 – Subprograma de Intercâmbio
Atividades Realizadas
- Participação da II Mostra Cultural (TI Laranjinha, Santa Amélia/PR –
novembro/2016) – Ver descrição no âmbito do subprograma 5.1 do presente relatório.
Análise Crítica
Até o momento não foram realizadas atividades específicas previstas
inicialmente no âmbito do presente subprograma

3. - Programa de Vigilância e Gestão Territorial
Plano Operativo 1° semestre 2017 - Observações
CRONOGRAMA DE AÇÕES

RESPONSÁVEIS

FEV
1º

2º

2016 - 1° SEMESTRE
MAR
ABR
MAI
1º 2º

1º

2º

Indígena com experiência na temática

1º

2º

2017 - 2° SEMESTRE Observações (até abril/2017) JUL
Técnico responsável - Rodrigo
2º 1º
2º
Graça

JUN
1º

Atividade suspensa em razão da
orientação de coordenador para
aguadar contratação de empresa
especializada.

X

Oficina sobre aspectos gerais da PNGATI e seus usos nas terras indígenas;
CGL/Indigena com experiencia temática

X

Atividade suspensa em razão da
orietanção de coordenar para aguadar
contratação de empresa especializada

X

Gestão territorial interface apicultura: reunião, oficinas e atividades

CGL/técnico

X

X

X

Gestão territorial e matérias prima para artesanto
CGL
Veículo
Curso de Controle de Incêndio

Curso de informática

X

X

X

SENAR

SENAR

X

X

X

X

X

X

X

Atividade suspensa em razão da
orientação de coordenar para aguadar
contratação de empresa especializada

Em reunião do CGL abordado com
frequencia temática de veículos

X

X

X

Consultado SENAR - empresa que
ofertaria o curso na TI Queimadas.
Não havia disponibilidade de datas
para o período.

Atividades Realizadas
- Disponibilização de cota mensal de combustível;
- Encaminhamento de camionete L200 para oficina; encaminhamentos relativo a
manutenção/gestão de veículos;
- Planejamento de atividades; elaboração de plano operativo para o primeiro semestre de
2017;
Análise Crítica
Veículos
Constantemente a equipe técnica buscou contribuiu com a Gestão de veículos.
Conforme pode ser notado em atas de reunião do CGL, registro de multas, demanda por
aquisição de veículos e documentação referente aos veículos adquiridos a partir do
PBA-CI foram abordados em reunião. Quando da quebra ou problemas com veículos a
equipe técnica buscou resolver dúvidas sobre encaminhamento de guincho e seguro
referente.
A maior parte do período entre julho de 2016 e abril de 2017 o veículo L200
permaneceu inoperante. A partir do diálogo que foi iniciado entre CECS e lideranças da
TI Apucaraninha sobre troca de veículos L200 por veículos novos, lideranças da TI
Queimadas apresentaram interesse nessa possibilidade. Verificar também que no âmbito
de Remanejamento de Pá Carregadeira proposto pela TI Queimadas, se encontra
proposta de aquisição de veículo.
Veículo e maquinários se encontram no escopo de questões/problemática sobre
“coletivo” destacado no presente relatório e nos relatórios anteriores sobre a execução
do PBA-CI da TI Queimadas.
Gestão Territorial
Foram realizados planejamentos no âmbito da Gestão Territorial focando a
concepção de Temas Mobilizadores e Acordos (ver ata CGL 16/01/2017). A proposta
foca-se no desenvolvimento da Gestão Territorial a partir da atividade de maior
interesse e necessidade, acoplando diretamente a sua importância prática, de modo que
haja contribuições efetivas, não materiais impresso sem uso efetivo. Dessa forma, as

atividades de conservação de determinadas áreas de mata, a apicultura e atividade
frutífera seriam diretamente acopladas como temas mobilizadores, contribuindo com os
modos de Gestão já vigentes.
Foi orientada pela coordenação que seja aguardado a contratação de empresa
especializada para definições sobre Gestão Territorial.

4. - Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de Nascentes.
Plano Operativo 1° semestre 2017 - Observações

CRONOGRAMA DE AÇÕES

RESPONSÁVEIS

FEV
1º

Resposta do CECS sobre contratação de indígenas (30% APP e Horto Florestal)

CECS

2º

2017 - 1° SEMESTRE
MAR
ABR
MAI
1º 2º

1º

2º

1º

2º

JUN
1º

2º

2017 - 2° SEMESTRE Observações (até abril/2017) JUL
Técnico responsável 1º

Rodrigo Graça

2º

X
Sem deliberação a respeito

Bambu (ver decrição no Programa 3)
Arvores nativas (reuniões)
Viveiro (reuniões)

CGL
CGL

X

X

Aguardado contratação de empresa
especializada

X

Atividades realizadas
- Consolidação de Plano Operativo;
Análise Crítica
O coordenador indicou que deve ser aguardada contratação de empresa especializada para abordagem a partir de Gestão Territorial.
Destaca-se que até abril de dois mil e dezessete não havia sido realizado contratação de indígenas para atividades diretas no âmbito
ambiental da UHE Mauá. Está se mostra demanda destacada pelos indígenas da TI Queimadas no âmbito do PBA-CI.

5- Programa de Fomento a Cultura e Fomento a Atividades de Lazer
Plano Operativo 1° semestre 2017 - Observações

CRONOGRAMA DE AÇÕES

RESPONSÁVEIS

FEV
1º

2º

2017 - 1° SEMESTRES
MAR
ABR
MAI
1º 2º

1º

2º

1º

X

X

2º

JUN
1º

2º

X

X

2017 - 2° SEMESTRE Observações (até abril/2017) JUL
1º

2º

Técnico responsável Rodrigo Graça

5.A(5.2) Subprograma de Revitalização de Conhecimentos e Atividades
Indígenas Tradicionais
Capacitação audiovisual

Equipe especializada/pesquisadores/ equipe
técnica

X

CGL

X

X

X

X

Apoio ao Grupo de Dança da ¨TI

Encaminhado proposta completa
para o CECS em 03/2017
Em 04/2017 realizado reunião do
CGL específica sobre o tema.

5.B (5.2) Subprograma de apoio ao artesanato
Acompanhamento e avaliação de uso de selo indígena e possível expansão para outros
artesãos

Divulgação de artesanato através da publicação de materiais audiovisuais e impressos

Elaboração de site de divulgação de artesanato, grupo de dança e terra indígena

Equipe técnica/pesquisadores indígenas

X

Equipe especializada/pesquisadores/ equipe
técnica

X

X

X

X

X

X

X

X

Técnico especializado

X

Encaminhado proposta completa
para o CECS em 05/2017.

X

X

X

X

Encaminhado proposta completa
para o CECS em 03/2017 e
04/2017.

X

X

X

Encaminhado proposta completa
para o CECS em 04/2017.

5.C(5.3). Subprograma de Fomento às Atividade de Lazer
Revisão de ônibus

X

Realizado revisões conforme
previsto

5. 1 - SUBPROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS E
ATIVIDADES INDÍGENAS TRADICIONAIS
Atividades realizadas
- Planejamento de atividades, consolidação de plano operativo ( 1°semestre 2017) e
apresentação do mesmo em reunião do CGG;
- Discussões, elaborações e reuniões sobre capacitações audiovisuais; elaboração,
consolidação e encaminhamento de proposta completa de Capacitação Audiovisual;
- Atividade audiovisual referente a temática do artesanato e orientações continuadas:
manuseio básico de tripé, câmera e demais equipamentos (data show, caixa de som);
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. Pesquisadores
indígena participantes: Eduardo Pinheiro, Ageu Cardoso e José Pereira. Ver neste
relatório complementação dessa caracterização no âmbito dos “produtos” e
“processos” descritos no subprograma 5.2 (Subprograma Apoio ao Artesanato). As
atividade referentes a elaboração audiovisual sobre artesanato constitui-se
diretamente a execução do Subprograma 5.2.
- Atividade audiovisual em torno da temática do artesanato;
- Estimativa de material audiovisual bruto (sobretudo, temática do artesanato ) – FULL
HD: mais de 40 horas (TI Queimadas – HD externo)
- Traduções: Aproximadamente 30 laudas de traduções escritas kaingang-português (TI
Queimadas);
- Curso de Computação (quatro indígenas, três pesquisadores indígenas) – José Pereira,
Ageu Cardoso, Eduardo Pinheiro e Irailson Jorge (ver descrição neste relatório no
âmbito do Programa 1);
- A pedido da diretoria da escola, realização de atividades a partir de materiais
audiovisuais do PBA-CI com alunos da Escola Estadual Indígena Cacique Crispim na
Semana da Diversidade Cultural (novembro/2016) e com professores do mesmo colégio
durante Semana Pedagógica (fevereiro/2017);
- Atividade a partir de materiais editados sobre artesanato atividade com alunos em
escola não indígena em Ortigueira/PR(novembro/2017);

- Aborda de material audiovisual sobre artesanato reunindo quantidade significativa de
indígenas nos núcleos Missão(03/2017) e Sede (04/2017);
- Participação de indígenas da TI Queimadas na III Mostra Cultural, TI Laranjinha
(Santa Amélia/PR – 11/2016) com realização de registros audiovisuais;

Análise Crítica

Elaboração de proposta completa de Capacitação Audiovisual (o texto a seguir,
com variações pontuais, também pode ser lido no âmbito da execução do PBA-CI
na TI Mococa)
Através do diálogo e proposta de técnicos 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 de
acordo a TI), foram considerados metodologia e equipamentos de modo completo
atualizando a proposta indicada no PBA-CI – entre junho e julho de 2016 já haviam
sido encaminhado propostas de capacitações específicas ao CECS.
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 de dois mil e dezessete
com proposta incluindo etapas, justificativas, metodologia, equipamentos, logística,
alimentação, gravação de DVDs e outros - com estimativa de valores.

Figura 21- 12/01/2017 -Ata CGL TI Queimadas - pg1 -Planejamento do Programa 5 - incluindo proposta de
Capacitação Audiovisual e Publicação de materiais sobre artesanato

Figura 22- 12/01/2017 -Ata CGL TI Queimadas - pg1 -Planejamento do Programa 5 - incluindo proposta de
Capacitação Audiovisual e Publicação de materiais sobre artesanato.

Atividades audiovisuais continuadas sobre artesanato (detalhamento ver ainda
neste relatório no âmbito do subprograma 5.2)
Foi dado continuidade a atividades audiovisuais sobre o artesanato com
participação direta de pesquisadores indígenas: Ageu Cardoso(desde julho de 2015) ;
José Pereira(desde janeiro de 2016) e Eduardo Pinheiro (desde junho de 2016).
As atividades sobre artesanato a partir de julho dois mil e dezesseis foram
focadas nas traduções, avaliações de vídeos realizados e avaliação de autorizações,
realização e discussão sobre roteiro, planejamento sobre filmagens subsequentes,
discussões sobre as pesquisas realizadas, atividades de uso dos materiais (brutos e
editados) em contexto escola indígena e não indígenas. Atividades como
complementação de filmagens e edição de vídeos foram realizadas de modo
complementar. Foi visada a finalização de material audiovisual sobre artesanato para
publicação em DVD, assim como continuidade de orientações básicas a partir de prática
de atividades audiovisuais.

Apesar dessas atividades contribuírem para a formação dos pesquisadores
indígenas, estas não substituem a proposta de capacitação audiovisual completa
indicada

no

tópico

anterior.

Figura 23- Exemplares de registro atividade audiovisual julho/agosto 2016

Figura 24 - 09/08/2016 - Abordagem de roteiro

Figura 25 - 11/08/2016 - Visualização e tradução de vídeo

Figura 26- Exemplares de registro atividades audiovisual Agosto/Setembro-2016

Figura 27 – 30/08/2017 - Realização e registro de traduções de vídeos (kaingang-português)

Figura 28- 15/09/2017 - Inserção de legendas e tradução

Figura 29- 22/09/2016 - Tradução e inserção de legendas

Figura 30- 07/10/2017 - Realização de traduções

Figura 31- -Registro atividades audiovisual Novembro/Dezembro-2016

Figura 32- Exemplo de registro atividades audiovisual Novembro/Dezembro-2016

Figura 33- Exemplo registro atividades audiovisual Março/Abril-2017

Figura 34- Exemplo de registro atividades audiovisual Março/Abril-20

Figura 35- 18/02/2017 - Filmagem sobre as marcas no artesanato

Figura 37 - 10/02/2017 - Reunião de planejamento de
atividades (incluindo roteiro e publicação de filme)

Figura 38- 10/02/2017 - Reunião de planejamento de
atividades (incluindo roteiro e publicação de filme)

Figura 36- Filmagem sobre as "marcas" no artesanato

Figura 39- 18/02/2017 - Filmagem sobre "tinta do mato"

Destaca-se, nesse âmbito, a importância do “processo” nas atividades
audiovisuais nos quais os “produtos” constituem-se algumas de suas manifestações. As
atividades de visualização e avaliação dos vídeos com participação dos pesquisadores
indígenas, mas também os participantes indígenas das filmagens, mostram-se modos
pelo qual a atividade audiovisual é apropriada como linguagem na TI: não apenas como
agentes passivos, mas com produtores, avaliadores e selecionadores da imagem da TI. A
realização de espaços comuns para essas visualizações (verificar fotografias em
seguida) constituem-se ainda locais concretos de entretenimento, de seleção,
valorização, produções e reflexão de/sobre conhecimentos, cotidiano e memória na TI
Queimadas. O audiovisual, e tampouco o que se coloca como “conhecimento” e
“cultura”, não se destacam pelo caráter estático, mas tornam-se mecanismo de
reconsideração e direcionamento.

A apresentação de vídeos a alunos não indígenas do EJA (Educação de Jovens e
Adultos) Ceebja da cidade de Ortigueira/PR em novembro de 2017 com a participação
direta de pesquisadores indígenas contribui diretamente para avaliação dos próprios
pesquisadores indígenas e equipe técnica sobre perspectiva dos não indígenas sobre a
população indígena do entorno e sobre a reação frente aos vídeos em elaboração.

Figura 40- 11/2016 - EJA – Ortigueira/PR - Alunos visualizam filme editado

As atividades no EJA foram realizadas num mesmo período em três etapas com
dois conjuntos de alunos de diversas turmas. Primeiro: levantamento do conhecimento
prévio sobre população indígena da região através de questão aberta. Segundo:
visualização de filme editado sobre o artesanato da TI Queimadas elaborado no âmbito
da execução do PBA-CI na TI Queimadas e redação de resposta a questões estruturadas.
Terceiro: roda de conversas sobre filme, questões apresentada e temática indígena entre
alunos não indígenas e pesquisadores indígenas e equipe técnica.

Figura 41 -11/2016 - Participação de pesquisador indígena Eduardo Pinheiro

Figura 42- 11/2016 - EJA Ortigueira/PR - Pesquisador indígena conversa com alunos não indígena do EJA

Figura 43 - 11/2016 - EJA Ortigueira/PR - Pesquisador indígena conversa com alunos não indígena do EJA

Figura 44- 11/2016 - EJA Ortigueira/PR - Participação da equipe técnica de humanas enquanto mediador

Nota-se, o conhecimento limitado sobre a população indígena entre parte dos
alunos participantes: apesar da TI Queimadas se situar a apenas 1 km e estes se
encontrarem cotidianamente na cidade e áreas rurais, somente 1/3 dos alunos sabiam
que os indígenas residentes da TI são identificados como da etnia Kaingang (pode-se
notar através de levantamento oral realizado previamente em sala aula, após a
manifestação de alguns alunos todos os demais registraram por escrito a presença da
etnia “kaingang”) – verificar questão número 1 de atividades realizadas. Por outro lado,
observa-se como o artesanato é destacado como marcador diacrítico referencial para
reconhecimento dos indígenas da região (verificar questão número 2 e 3 de exemplos
abaixo). A partir dessas observações nota-se que o filme contribui diretamente para
conhecimento mais destacado desse fator diacrítico, que é o artesanato, incluindo toda a
complexidade envolvida. Nota-se que apesar do conhecimento limitado a respeito da
população indígena parte dos alunos, é destacado o interesse e a vontade de maior parte
dos alunos no conhecimento sobre essas populações, assim como as possíveis

contribuições de filme (verificar questões número 4 , 5 e 6 de exemplos abaixo).
Participaram da atividade cerca de 40 alunos do EJA.

Figura 45- 23/11/2016 - Atividade realizada por um dos alunos do EJA

Figura 46- 23/11/2016 - Atividade realizada por um dos alunos do EJA

Figura 47- 23/11/2016 - Atividade realizada por um dos alunos do EJA

Figura 48 -23/11/2016 - Atividade realizada por um dos alunos do EJA

Essas observações são possíveis através da abordagem primeira dos
conhecimentos prévios dos alunos e um segundo da perspectiva dos mesmos após a
visualização de filmes editados. A partir da visualização dos vídeos e das repostas em
questionário foi realizado conversa entre os alunos e os pesquisadores indígenas, no
qual possibilita-se o maior conhecimento e reconhecimento da perspectivas de cada
participante.
Nota-se a contribuição do filme em edição sobre artesanato para o
reconhecimento sobre a presença indígena na região de Ortigueira/PR, sobretudo a
partir no âmbito das escolas não indígenas. Dessa forma, a elaboração de filme sobre
artesanato apresenta contribuição no âmbito das relações interno-externas Terra
Indígenas Queimada.
Em novembro de dois mil e dezesseis foi realizado visualização de vídeos da TI
Queimadas por alunos do 1° ano do Ensino Fundamento ao 1° ano do Ensino Médio, do
Colégio Estadual Indígena Cacique Crispim Gy Mu. A atividade com alunos indígenas
abordou por sua vez materiais brutos variados, que reuniam registros de eventos,
incluindo festas, rodeios e apresentações culturais, e cotidiano na TI, incluindo
atividades na escola indígena, desde 2014. Buscou-se, assim, a visualização da TI a
partir do audiovisual em contextos diversos, tendo em vista: os aspectos que mais
chamam a atenção dos alunos, a reflexão sobre as perspectivas dos não indígenas e o
que os alunos indicam para apresentar para as pessoas de “fora”. Dessa forma, foi
realizada atividade a partir dessas três linhas discussão envolvendo ora desenvolvimento
de escrita, ora desenvolvimento de desenho – dependendo do ano dos alunos uma ou
outra modalidade foi enfocada. Trata-se, dessa forma, de trabalhar a partir do
audiovisual do ver/perceber colocando-se em perspectivas variadas – potenciais que
materiais brutos e editados possibilitam – registrando por escrito ou através de
desenhos. Abaixo são apresentados alguns dos materiais produzido pelos alunos. Por
fim, busca-se destacar a contribuição dos vídeos já realizados na TI - para além dos
materiais audiovisuais sobre artesanato - para o cotidiano escolar da aldeia indígena.
A atividade foi realizada a partir de convite da diretoria da Colégio Indígena da
TI no âmbito da semana da Diversidade Cultural em novembro de dois mil e dezesseis.
Participaram cerca de 70 alunos indígenas.

Figura 49- 11/2016 - Alunos indígenas do Colégio Estadual Indígena Cacique Crispim Gy Mu visualizam vídeos da TI
Queimadas, dentre estes, àqueles realizados na própria escola.

Figura 50 - 11/2016 - Alunos indígenas do Colégio Estadual Indígena Caciquem Crispim visualizam vídeos da TI
Queimadas.

Figura 51 - 11/2016 - Alunos indígenas do Colégio Estadual Indígena Caciquem Crispim visualizam vídeos da TI
Queimadas, dentre estes, àqueles realizados na própria escola.

Figura 52- 11/2016 – Alunos indígenas do Colégio Estadual Indígena Cacique Crispim Gy Mu realizam atividade em
sala de aula a partir de vídeo assistido

Figura 53- 11/2016 – Aluno indígena realiza atividade em sala de aula a partir de vídeo assistido

Figura 54- Aluno indígena do Colégio Estadual Indígena Cacique Crispim realiza atividade a partir de vídeo
visualizado

Figura 55- 22/11/2016 - Atividade realizada por aluno indígena a partir de visualização de vídeos.

Figura 56- Atividade realizada por aluno indígena a partir de visualização de vídeos.

Figura 57- Atividade realizada por aluno indígena a partir de visualização de vídeos

Figura 58- Atividade realizada por aluno indígena a partir de visualização de vídeos

Figura 59 - Atividade realizada por aluno indígena a partir de visualização de vídeos

Em fevereiro de 2017 foi realizado visualização de vídeos editados sobre
artesanato da TI Queimadas com professores não indígenas e indígenas durante a
Semana Pedagógico do Colégio Estadual Indígena Cacique Crispim Gy Mu(TI
Queimadas). Durante a visualização foi focado as possíveis contribuições dos filmes em
realização para o contexto escolar do colégio indígena. Cada professor, em seguida a
visualização, abordou aspectos de destaque do filme e possíveis contribuições para
disciplina que leciona.

Figura 60- 02/2017 - Colégio Estadual Indígena Cacique Crispim - Professores indígenas e não indígena assistem a
vídeo editado sobre artesanato da TI Queimadas

Figura 61 - 02/2017 - Colégio Estadual Indígena Cacique Crispim - Professores indígenas e não indígena realizam
atividade baseado em vídeo editado sobre artesanato da TI Queimadas.

Figura 62 - Atividade realizada por professora do Colégio Estadual Indígena Cacique Crispim Gy Mu

Figura 63- Atividade realizada por professor do Colégio Estadual Indígena Cacique Crispim Gy Mu

Figura 64- Atividade realizada por pedagoga do Colégio Estadual Indígena Cacique Crispim Gy Mu

Figura 65- Atividade realizada por professor do Colégio Estadual Indígena Cacique Crispim Gy Mu

Figura 66- Atividade realizada por professor do Colégio Estadual Indígena Cacique Crispim Gy Mu

Figura 67 - 13/02/2017 - Lista de presença de atividade realizada professores no Colégio Estadual Indígena Cacique
Crispim Gy Mu

Além das visualizações frequente dos filmes no espaço do escritório (PBA-CI,
TI Queimadas) e entre famílias, foram realizadas visualizações de materiais
audiovisuais (bruto e editados) com ampla participação de indígenas da TI, no espaço
dos núcleos Sede e Missão. Essas visualizações possibilitam o contato conjunto da
população da TI com os materiais audiovisuais em elaboração. Nota-se a realização
dessas atividades em reuniões públicas com ampla participação (realizadas em
fevereiro, março e abril de 2017) – ver ainda descrição presente no relatório programa
5.2)

Figura 68 - 03/2017, TI Queimadas (Núcleo Missão) - Pesquisador indígena realiza registro audiovisuais de
visualização de vídeos da TI Queimadas

Figura 69- 03/2017, TI Queimadas (Núcleo Missão) – Realização de visualização de materiais audiovisuais (bruto e
editado) por indígenas da TI Queimadas.

Figura 70-03/2017, TI Queimadas (Ortigueira/PR) Assinatura de participação em visualização de filme, além de
avaliação e autorização referente.

Figura 71 - 04/03/2017 - Lista de presença com assinatura de parte dos participantes de reunião de visualização de materiais brutos e ditados no núcleo Missão

Figura 72- 04/03/2017 - Lista de presença com assinatura de parte dos participantes de reunião de visualização de materiais brutos e ditados no núcleo Missão

Avaliação das atividades audiovisuais pelos pesquisadores indígenas
Foi realizado pelos pesquisadores indígenas avaliação das atividades
audiovisuais ( com destaque para atividades sobre artesanato indígena, mas incluindo
outras como o curso de computação) com registro por escrito. Segue abaixo textos
breves elaborados pelos pesquisadores indígenas Ageu Cardos, Eduardo Pinheiro e José
Pereira sobre as atividades realizadas até o momento:

Figura 73- pg 1- Texto do pesquisador indígena Ageu Cardoso.

Figura 74- pg 2- Texto do pesquisador indígena Ageu Cardoso.

Figura 75- pg 1- Texto do pesquisador indígena José Pereira

Figura 76- pg 2- Texto do pesquisador indígena José Pereira

Figura 77- pg 1- Texto do pesquisador indígena Eduardo Pinheiro

Figura 78 pg - Texto do pesquisador indígena Eduardo Pinheiro

Participação de III Mostra Cultural, na TI Laranjinha (Santa Amélia/PR)
Em novembro de dois mil e dezesseis participaram do evento na TI Laranjinha
dois pesquisadores indígena que atuam nas atividades audiovisuais: José Pereira e
Eduardo Pinheiro. O evento envolveu a apresentação de danças indígenas, atividades
esportivas e elaboração de armadilhas, com participação de representante de pelo menos
oito terras indígenas.
Eduardo Pinheiro e José Pereira participaram da realização de filmagens do
evento, se tornando este espaço de exercício de atividade audiovisual. Foi
disponibilizado transporte e alimentação para os indígenas participantes.
O evento possibilitou ainda aos indígenas da TI Queimadas reflexão sobre a
possibilidade de realização de evento similar na TI Queimadas.

Figura 79 - 11/2016, TI Laranjinha (Santa Amélia/PR)
audiovisual.

- Pesquisador indígena José Pereira realiza registro

Figura 80- 11/2016, TI Laranjinha (Santa Amélia/PR) - Pesquisador indígena José Pereira realiza registro audiovisual

Figura 81- 11/2016, TI Laranjinha (Santa Amélia/PR) - Registro audiovisual de atividade esportiva

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 (março/2017);
- Em torno da temática do artesanato: elaboração de indicativo de roteiro; registros
audiovisuais e entrevistas complementares; traduções;
- Estimativa de material audiovisual bruto (artesanato) – FULL HD: mais de 40 horas
(TI Queimadas – HD externo)
- Traduções: Aproximadamente 30 laudas de traduções escritas kaingang-português (TI
Queimadas);
- Estimativo de Material Audiovisual editado sobre artesanato com legendas em
português: 10 minutos;
- Reuniões e visita a famílias para avaliação e divulgação de materiais editados;
- Autorização junto a famílias indígenas a partir de modelo disponibilizado pela FUNAI
para encaminhamento de material audiovisual;
- Abordagem de vídeo editado sobre artesanato com professores durante Semana
Pedagógica do Colégio Estadual Indígena Cacique Crispim Gy Mu(fevereiro/2017) –
ver descrição no relatório subprograma 5.1;
- Atividade a partir de materiais editados sobre artesanato atividade com alunos em
escola não indígena em Ortigueira/PR (novembro/2017) - ver descrição no relatório
subprograma 5.1;
- Selo Indígena: Levantamento, encaminhamento de documentação e análises referente
a emissão de Selo Indígena para artesanato; aprovação do Selo Indígena para sete
famílias da TI Queimadas: primeiros Selos Indígena aprovados no Brasil para artesanato;
- Apoio na gestão e manutenção de ônibus adquirido a partir do PBA-CI

Análise Crítica
Finalização de materiais sobre artesanato
Entre outubro de 2016 e março e 2017 foi elaborado e entregue ao CECS projeto
para finalização de materiais sobre artesanato. O projeto contempla proposta de:
finalização de edição de material audiovisual sobre artesanato; elaboração e publicação
de livreto de divulgação do artesanato; publicação de calendário com matérias sobre
artesanato.

No âmbito da elaboração do projeto foi realizado visitas a famílias

indígenas, reuniões do Comitê Gestor Local para definições, levantamento de
orçamentos, abordagem de proposta com empresas especializados e elaboração de
justificativas referentes.

Figura 82- 13/02/2017, Ortigueira/PR - Cacique e liderança indígena visualizam materiais audiovisuais editados em
vista a avaliação, indicativos de continuidade e formalização de autorização para divulgação e envio a FUNAI e CECS

Figura 83- 10/02/2017 - Indígenas participantes de filmagens visualizam e discutem materiais audiovisuais editados
e temática referente em vista a avaliação, indicativos de continuidade e formalização de autorização para
divulgação e envio a FUNAI e CECS

Figura 84- 10/02/2017 - Indígenas participantes de filmagens visualiza e discutem materiais audiovisuais editados e
temáticos referente em vista a avaliação, indicativos de continuidade e formalização de autorização para divulgação
e envio a FUNAI e CECS

Figura 85- Ata CGL Queimadas 10/02/2017 - Abordagem de filme editado sobre artesanato com indígenas
participantes de filmagem

Figura 86- 13/02/2017 - Autorização de envio de vídeo editado sobre artesanato.

Figura 87- 13/02/2017 - Autorização de envio de vídeo editado sobre artesanato.

Figura 88 - 13/02/2017, Ortigueira/PR - Em visita famílias indígenas visualizam materiais editados em vista a
avaliação formalização de autorização para divulgação e envio a FUNAI e CECS

Enquanto “produtos”, DVDs gravados, livretos e calendário poderão estimular o
reconhecimento da presença indígena kaingang na região assim como estimular a venda
de artesanato e atividades nas escolas dentro e fora da TI Queimadas. Dessa forma, a
presente proposta está diretamente vinculada ao programa 5.2. Enquanto “processo”
nota-se que a presente atividade se vincula também ao programa 5.A. A seguir as
informações sobre a proposta de publicação dos materiais sobre divulgação do
artesanato é caracterizado a partir do seu “processo” de elaboração, complementando
descrição presente no subprograma 5.A. Tal processo inclui fundamentalmente a
participação direta dos pesquisadores, lideranças e diversas famílias indígenas seja na
definição de roteiro e definição de falas e entrevistas que devem ser seguidas até a
autorização formal para publicação e divulgação de filme.

Figura 89- Autorização formal e individual de uso de imagem e de voz a partir de modelo de documentação
disponibilizada pela FUNAI.

Figura 90- - Autorização formal e individual de uso de imagem e de voz a partir de modelo de documentação
disponibilizada pela FUNAI.

Figura 91- - Autorização formal e individual de uso de imagem e de voz a partir de modelo de documentação
disponibilizada pela FUNAI.

A caracterização que segue foi elaborada no âmbito projeto para publicação de
material audiovisual (o texto em sua variação também se encontra no presente relatório
no âmbito da descrição da TI Mococa):
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 nas Tis Queimadas e 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.

Figura 92-09/01/2017 - Pesquisadores indígenas realizam visita a indígenas participante de filmagens para
abordagem de modelos de materiais audiovisuais e impresso sobre artesanato;

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).

Figura 93- 09/01/2017 - 09/01/2017 - Pesquisadores indígenas realizam visita a indígenas participante de filmagens
para abordagem de modelos de materiais audiovisuais e impresso sobre artesanato

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”.

Figura 94 -03/04/2017 - Ata CGL Queimadas. Abordagem de temas diversos dentre estes aqueles referentes aos
diversos subprogramas do Programa 5, com destaque para o registro de projetos encaminhados: projeto referente
a capacitação audiovisual completo; publicação (audiovisual) e elaboração/publicação de materiais sobre
artesanato da Ti Queimadas; agendamento de data de entrega de extrato decisão de Selo indígena.

Selo Indígena
No segundo semestre de 2016 foi encaminhada documentação de sete
famílias/pessoas (TI Queimadas) referente 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 anterior sobre Selo Indígena ver
também relatório 2015/2016. Os encaminhamentos do Selo Indígena da TI Queimadas
foram realizados paralelo e juto àqueles realizados para a TI Mococa.
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 95- 07/10/2016 - Abordagem conclusiva de documentação referente a Selo indígena junto a indígena da TI
Queimadas

Figura 96- 07/10/2016 - Abordagem conclusiva de documentação referente a Selo indígena junto a indígena da TI
Queimadas

A equipe técnica, FUNAI-CL Londrina e indígenas das Tis Mococa e
Queimadas foram informados em março de dois mil e dezessete pela FUNAI-Brasília e
pela Secretaria Agricultura e Desenvolvimento Agrário (SEAD) sobre a aprovação do
selo indígena para os indígenas das referidas TIs. 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 97- Exemplo de Documentação necessária para emissão de Selo Indígena - DAP (Declaração de Aptidão ao
PRONAF)

Figura 98- - Exemplo de documentação necessária para emissão de Selo Indígena.

Figura 99- Exemplo de documentação necessária para emissão de Selo Indígena.

Figura 100- Ficha indicando registro e aprovação de Selo indígena para indígenas da TI Queimadas.
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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). Porém, na
véspera a secretaria cancelou a entrega presencial do Selo Indígena na data referida.
A equipe técnica de campo (Rodrigo Graça) encaminhou na primeira quinzena
de maio de dois mil e dezessete 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 locais que a
partir do Selo Indígena possam expandir - poderão nos fornece melhores de indícios do
potencial do Selo. O Selo Indígena poderá ser expandido também a partir de
compradores potenciais, através inclusive de sua divulgação pela internet. De todo
modo, deve ser cauteloso na realização na interferência nos modos já predominantes de
organização social da venda do artesanato vigentes na TI, sob risco não se tornar
operacional.

5.3. Subprograma de Fomento às Atividades de Lazer
Atividades Realizadas
- Reuniões do CGL da TI Queimadas sobre recursos para festividade do Dia dos Índios;

- Elaboração de modelos de consulta de preços para 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 utilizados os recursos. Foi
autorizado, portanto, o uso de recurso para aquisição de carne (bovino e suíno) e outro
produtos alimentícios para festividade prevista para realização no mês de maio de dois
mil e dezessete. Foram realizado reuniões sobre a temática no primeiro semestre de dois
mil e dezessete (ver ata de reunião do CGL da TI Queimadas: 17/03/2016; 03/04/2017).

6 - Programa de Melhoria da Infraestrutura das Terras Indígenas
Plano Operativo 1° Semestre 2017

CRONOGRAMA DE AÇÕES

RESPONSÁVEIS

FEV
1º

6.2(6.B) - Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos
Reuniões do CGL para definições

CGl

2º

1° SEMESTREA
MAR
ABR
MAI
1º 2º

1º

2º

1º

JUN

2º

1º

X

X

2º

6.1 – Subprograma de Melhoria de Trechos de Estradas: terras indígenas Mococa, Apucaraninha e Barão de Antonina
Atividades Realizadas
- Sem atividade prevista para a TI Queimadas.
Análise Crítica
Sem atividades previstas para a TI Queimadas

6.2 - Subprogramas de Gestão de Resíduos Sólidos

Atividades Realizadas
- Empreendedor indicou que realizará proposta de contratação de empresa especializada para avaliação e encaminhamento;
Análise Crítica
Não foi apresentado pela TI demanda urgente no âmbito deste subprograma.

2017 - 2° SEMESTRE
JUL
1º

2º
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