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PRIMEIRO ENCONTRO DE MULHERES INDÍGENAS
RIO NEGRINAS
26 e 27 de janeiro de 2002

-

Av. Álvaro Maia, 79 Caixa Postal 31
68750-000 São Gabriel da Cachoeira -AM
Brasil
Tel/fax: 92-471.1349/471.1001
e-mail: foirn@uol.com.br

Rua. Projetada, 70 Caixa Postal 21
69750-000 São Gabriel da Cachoeira - AM
Brasil
tel: 55 92 471-2182/2193
tel/fax: 55 92 471.1156
e-mail: isarionegro@uol.com.br

Primeiro Encontro de Mulheres Indígenas Rio Negrinas
Em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, realizou-se o Primeiro Encontro de Mulheres
Indígenas da região do Rio Negro, durante os dias 26 e 27 de janeiro de 2002. Participaram 52
mulheres indígenas e quinze lideranças masculinas que vieram prestigiar, contar mitos, traduzir ou
apresentar o relato de experiências do trabalho feminino. Algumas mulheres, por falta de costume e
experiência em encontros assim, são tímidas para falar em público, sobretudo em língua portuguesa.
Durante o encontro foram discutidos os problemas relacionados à produção e comercialização do
excedente da roça e dos produtos de arte feitos em tucum, piaçava, cipó, outras fibras e cerrãmica.
As mulheres presentes pertecem às etnias: Baniwa, Werekena, Wanana, Piratupuia, Tukana,
Tariana, Curipaco, Arapaso, Yanomami e Baré. Elas representavam as associações femininas Amidi
(Associação das Mulheres Indígenas do Distrito de lauarete), Amitrut (Associação das Mulheres
Indígenas de Taracuá - rio Uaupés e Tiqué), Umira (União das Mulheres Indígenas do Rio Ayari), Amai
(Associação das Mulheres de Assunção do lçana) e Amam (Associação das Mulheres do Alto Rio
Negro - Manaus). Participaram também mulheres representando outras associações indígenas de base
da região.
O encontro foi organizado pela Foirn (Federação das Organizações Indígenas no Rio Negro) e
seu objetivo principal foi fortalecer a atuação, o trabalho, a organização das mulheres, seus
conhecimentos e habilidades, através da criação de um departamento de mulheres na Fouim. O ISA
assessorou o evento através de Marta Azevedo (Projeto de Educação) e Marina Kahn (Projeto
Capacitação dos Parceiros Locais).

DESCRIÇÃO DO ENCONTRO

-

Manhã do dia 26 de janeiro 2002
No inicio do encontro a Marta falou do objetivo da reunião: a união, organização e valorização do
trabalho das mulheres, visando buscar apoios e soluções aos problemas que encontram para

a

comercialização de seus produtos. Depois disso cada participante se apresentou, dizendo o nome, a

-

-

-

etnia e a região e ou associação que representavam.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 -

Rosimere - Yauarete, trabalha na FOIRN na área de saúde Arapaço;
Elizangela - Pará, enfermeira da FOIRN;
Maria Leonilda - Piratapuia, trabalha na FOIRN na área de saúde;
Ana - Piratapuia, professora (não fala a língua);
Cecília - coordenadora da Associação das Artesãs Indígenas;
Susana - Yauarete, Amidi (Tucano);
Judite - Yauarete, Wanana, coordenadora da Amidi;
Cristina - Yauarete, Tariana, Amidi;
Marcela - Yauarete, Tariana, Amidi;

1 O - Justina;
11 - Adelia - Arapaso, CERCI;

--

-

-

12 - Nalsi - Yauarete, AISP;
13 - Rosimere - Yauarete, cabocla;
14 - Rosete - Piratapuia, AISP;
15 - Maria - Tukano, Amidi;
16 - Bernadete - Representante da COIDI, é da Amidi;
17 - Rosa - Baniwa;
18 - Silvia - Baniwa;
19 - Marta - Baniwa (Tunui), COIBI, conselheira da Associação da escola Baniwa;
20 - Resina - Santa Isabel RN, Tucano;
21 - Maria Celia - Baré, presidente da organização Sta, Isabel;
22 - Darlene - Baniwa, responável pelo conselho da escola Baniwa;
23 - Maria Estela - Baniwa, presidente da associação de Aimi Umira;
24 - Ana - Baniwa, Umira;
25 - Sebastiana - Santa Isabel do Rio Negro, enfermeira Tucano;
26 - Francisca - Tucano, Partonal da criança SIR;
27 - Lucia - Tucano, Cacir, trabalha com saúde;
28 - Mariana - Arapasso, conselho regional de saúde de Santa Isabel;
29 - Alerte - Tariana, da Amitrut;
30 - Graça - Associação APIARN, professora;
31 - Vanilda - Yuarete, Tariana;
32 -Almeruida - Tariana, Unidi;
33 - Celmara - São Gabriel da Cachoeira, Tucano;
34 - Adelia - Pari Cachoeira, CIPAC, professora Tucano;
35 - Vanilde - Tucano, Atriarti;
36 - Carolina - Tucano, ACBIRN;
37 - Doralice - São Gabriel da Cachoeira, Desana;
38 - Dilza - Barcelos baré - ASIBA (em andamento org. de mulheres);
39 - Elza - Baniwa;
40 - Cristina - Baniwa, Umira;
41 - ldalia - FOIRN, Balcão da cidadania de Dabaru;
42 - Gilda - Dabaru, Baré;
43 - Rosilene - Piratapuia, da diretoria da FOIRN;
44 - Lairi - Paraense de Santarem;
45 - Diana - Baré, ASIBA, Barcelos;
46 - Ena - São Gabriel da cachoeira, estudante;
47 - Rosalia - Wanano.

HOMENS:

-

-

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 -

Warekena - Baniwa, Conselheiro da Escola Pamari;
Eráclito - Baniwa, Conselheiro Pamari;
Baniwa - Baniwa, Vice Capitão;
Humberto - Baniwa, lçana; Capitão de Tunui;
Getúlio - Baniwa, Presidente (arte Tucano);
Laurano maia - Tucano, CECI, vice presidente, centro de cultura indígena;
Ramiro - Tariano, presidente;
? - Tariano;
André - Baniwa, presidente da OIBI;
Zé Maria - ouvinte ( a mulher é participante);
Rosalino - Tariano, associação da saúde
Laureano - Coripaco do alto lçana;

13 - Paulo - Coripaco do alto lçana, presidente;
14 - Silverio - Rio Cuiari, vice-presidente Baniwa.

-

APOIO AO ENCONTRO DAS MULHERES

HOMENS PARTICIPANTES

-

Para "quebrar o gelo" o grupo, reunido em roda, (uma vez que se tratava do primeiro encontro e
muitas mulheres não tinham o hábito participarem dessas reuniões e por isso a maioria estava muito
tímida) foram distribuídos dois papéis para serem preenchidos e colocados em dois balaios: um
representando o lixo e o outro representando o aturá. Isto é, o que elas achavam que deveriam ter com

--

-

--

elas para se organizarem (aturá) e o que atrapalhava esse movimento (lixo).
A Nina (Marina do ISA) apresentou o resultado dessa atividade - acrescentando um ponto cada
vez que um item aparecia no lixo ou no aturá, veja:

Negativos (lixo) - desunião (15), falta de sede para a associação e falta de transporte (7),
fofoca, fuxico, falta de comunicação e falta de mercado (6), não saber como agir e timidez (4),
desinteresse da Foirn e das lideranças (3), desistência das diretorias, divulgação, bebida alcoólica,
desentendimento entre comunidades, inveja, orgulho e doenças (1 ).
Positivos (Aturá) - união (19), plantar com conhecimento da mulher (1 O), solidariedade,

--

-

--

-

--

-

-

carinho, paz, formação de mercado, trabalho articulado com governo e Ongs, força de vontade,
valorização do trabalho, valorização da matéria prima, família com saúde e educação (1 ).
ATURÁ

LIXO

--

Tarde do dia 26
O presidente da FOIRN, Orlando, iniciou os trabalhos à tarde, falando sobre a importância do

-

evento (ele não pôde fazer a abertura oficial pela manhã porque tinha uma reunião no Distrito de Saúde
do Rio Negro).
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--

Orlando - Primeiramente é preciso elogiar a iniciativa da FOIRN e do ISA. Nunca as
associações negaram a importância da mulher no movimento, mas talvez por falta de espaço a mulher
não teve uma participação ativa. Hoje as mulheres estão mostrando a força e a importância delas,

-·

através de muita luta e dos trabalhas que realizam. Afirmo que as mulheres atualmente estão
integradas na luta, não se pode separar homens e mulheres, mas consolidar forças para que a luta seja
cada vez mais forte.
Marta, dando continuidade, convidou a AMIDI para falar sobre o trabalho com tucum.

-

Judithe (presidente da Amidi) - nós moramos muito longe, na fronteira, bem na cabeça do
cachorro. Como nós não nos interessamos pela mitologia quando crianças tivemos que correr atrás dos
velhos para compreender a mitologia. Para o trabalho com o tucum é preciso entender a mitologia. O
seu Ramiro ajudou muito e vai contar um mito referente ao tucum.
Apresentação da AMIDI

-·
-

--

Ramiro - Em lauareté tem a cabeceira da cachoeira no rio Uaupés e lá morava a tribo da Onça.
Cada etnia tem a sua história, não vamos dizer que está errado, eu sei de acordo com que minha avó
contava. A origem do tucum - havia em lauareté um pajé que tinha que defender o povo Pamonimasã, o
pajé vivia com o paricá. No meio da cachoeira tinha uma pedra que o pajé batia fazendo um barulho
muito grande, hoje o nome dado a cachoeira está errado: lá é pedra do tucum. A semente do tucum foi
trazida por muitos bichinhos que chegaram aqui. A tribo Onça encontrou as lontras, que nessa época

tinham forma de gente, elas estavam pescando. Então, eles perguntaram como podiam conseguir
linhas para pescar. As lontras os levaram até um local que tinha muitas árvores de tucum, só que as
cutias estavam perto e roubaram a semente, levando para todo o rio. Por isso hoje nós temos tucum em
quase toda a área. Isso deve ter sido no tempo da pedra.

-

Judithe - nós, pessoas lá do Uaupés, temos muita dificuldade de trabalhar com o tucum,
principalmente para colher, pois as árvores de tucum estão no mato e é lá que a gente colhe e trata.
Para escrever um projeto é preciso conhecer a mitologia, que é muito difícil de escrever traduzindo do
Tucano para o português. Além disso é difícil encontrar,

atualmente, alguém que conheça bem a

mitologia, mas isso é importante.
Bernadete - o tucum surgiu do pajé com o paricá. A mãe do pajé pegou o paricá que o filho
cheirava, ela amarrou no cabelo e assim surgiu o tucum. Na árvore de tucum tem o tucum e muito
espinho, pois o pajé quando cheirava o paricá via coisas boas e ruins.
MARCELA: EXPOSIÇÃO SOBRE O TUCUM

-·
-

-

-

-

Marcela - para pegar tucum é difícil, às vezes nós andamos o dia inteiro para conseguir o
tucum, precisamos da ajuda do homem para tirar. O tucum sempre esta lá no meio do mato. O melhor
tucum que a gente consegue é o da mata virgem, porque o tucum de outros lugares é mais comprido,
por isso fica mais difícil de tirar. Para tirar o tucum não pode ser com terçado, pois se não o pé de

,-.

tucum morre, tem que tirar uma folha por vez, aos poucos por causa do espinho. Depois tem que
chegar em casa e começar a trabalhar logo, porque se não fica seco e não dá para trabalhar. Até o pé
da gente tem que ajudar. Antes a gente não tinha sabão, mas hoje nós lavamos com sabão Orno, fica
branquinho.
ldária - eu soube que muitas vezes, porque a árvore de tucum é comprida, as pessoas fazem
derrubadas para pegar a fibra. Isso não é bom, quando se derruba uma árvore de tucum ela não nasce
de novo, a gente tem que cuidar da árvore.
Laure (ISA/IRD) - Com relação ao manejo, no Pará, próximo de Belém, eles verificaram que
quanto maior a árvore de açaí melhor a produção. Temos que verificar qual o meio de melhorar a
produção de tucum.
Cecília (Amidi) fez a demonstração de como se fia o tucum.

-

-

-

-

,...

--

Bernadete - Primeiro é preciso alisar para não ferir as pernas, tem que ser com um pedaço de
pau. Separamos os pequenos fios para não atrapalhar. A mulher tem que ter habilidade para fazer isso.
Deve puxar alguns fios da rama para adiantar o trabalho.

·-

-

-

,-.

Judithe - agora vamos mostrar como a gente faz a pintura.
Bernadete - Nós trouxemos essas quatro cores para vocês verem: laranja, rosa, roxo e branco,
são todas naturais, pois nós não temos dinheiro para comprar tintura. Para conseguir o laranja a gente

-

utiliza uma árvore que é da família do gengibre; para a cor rosa nós usamos o pau de uma árvore da
família do jenipapo. Nós pegamos o pau, raspamos, deixamos algum tempo para ficar a tinta no fundo
da vasilha e depois colocamos no tucum. Para fazer o branco é só lavar o tucum. O roxo a gente não
conseguiu trazer a semente, não encontramos antes de vir e nós não sabemos o nome em português.

-

--1
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l

--

-
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Agora vamos mostrar o que os nossos antepassados faziam com o tucum. O seu Ramiro disse
que a mulher que começou a plantar tucum começou a fazer artesanatos, ela fazia três tipo de redes
(mostrou uma rede feita de tucum e puçá). Ninguém joga fora os talos, enquanto as mulheres tiram a
fibra os homens pegam os talos para fazer abanos e vassouras.

-

Depois que as irmãs chegaram, começaram a fazer outros tipos de materiais, como: boneca,
espanador, bolsa, etc. A AMIDI produz todo esse artesanato.
O tucum quando se tira da capoeira não dá para fazer bolsas com ramos, nenhum trabalho
maior. Os pés de tucum não são plantados por nós, quem ajuda a plantar são os esquilos e a cutia.
Alimentam-se e levam para outros lugares. Tucum que dá na capoeira é de rama pequena. Tucum que
dá na mata verde a rama é comprida. Hoje os novos estão começando a plantar.
ldária (Dabarú) - Como nós moramos na cidade o tingimento é difícil e as cores apresentadas
são novidades, nunca tínhamos visto antes. Nós mulheres do Dabarú estamos organizando nossa
associação, estamos começando. Também trabalhamos com tucum, produzimos bolsas, porta jóias,
etc. tem vários modelos. Trabalhamos com a palha do tucum, tem que tirar as beiras da palha a tala,
colocar de molho na água e depois no sereno fica branco e pode fazer com a palha também bolsas,

-

cestas, etc. Podem ser feitas muitas coisas com o tucum sem fiar. Temos que valorizar o nosso
trabalho, às vezes parece pequeno, mas o trabalho é grande. Trabalho ainda com cipó, eu sou Baré e a
gente trabalha com vários se a gente trabalha com vários materiais, que a gente foi aprendendo, nós
não temos nem uma produção original do nosso povo.
Cecília (São Gabriel) - queria falar da associação recém formada em São Gabriel, em 2000,
que já está legalizada. Aqui na cidade é realmente muito difícil encontrar tucum, compramos do pessoal
1

;i

do lçana. Nós também trabalhamos com vários materiais: tucum, fibra de arumã, etc. Talvez esse ano
vai ter maior participação dos homens. A organização das associações resulta numa oferta de trabalho,

-

a gente pode ajudar o povo indígena que está na cidade. Nós temos muita dificuldade porque não
temos uma sede, o prefeito nos enganou, em novembro do ano passado, mas a gente estar tentando
conseguir a nossa sede, para as mulheres da cidade darem apoio para as do interior.
Antônio Basto (ATRIART) - como representante da associação vou repassar o conhecimento
que a gente tem. As mulheres ainda não sabem falar nesse tipo de reunião, falta experiência e elas são
muito tímidas. Daqui três ou quatro oficinas elas terão condições de falar.
Falando um pouco sobre a organização da mulher, disse que as mulheres de lauareté
discursaram sobre o tucum e disseram que não são sozinhas nesse trabalho. É somente a mulher que
sustenta a família, o homem tem outras funções.
EXPOSIÇÃO SOBRE PLANO DE NEGÓCIOS:

-

-

-

Beto (ISA) - peço o auxílio do Pedro Garcia para explanar. Desde quando nós estamos aqui em
São Gabriel da Cachoeira, começamos com o movimento de demarcação, direitos, etc. Também com o
trabalho de arumã, que não é um trabalho em que as mulheres estejam na frente da produção e sim os
homens. Sabemos a importância da mulher na comunidade indígena: é importantíssima a presença de
vocês neste encontro. Durante este ano e no próximo nós estamos pensando, ISA e FOIRN, em

oferecer vários cursos e oficinas para incentivar a participação da mulher. Acredito que o único modo de
conseguirmos um preço justo é a organização da produção, de forma, que a produção seja feita por
encomenda para não correr riscos e que a venda não seja por um preço injusto. Desde quando eu
cheguei aqui um novelo de tucum tem o preço de dez reais, isso é um absurdo.

-

Em relação ao tucum nós estamos precisando organizar as associações, as produções e a
possibilidade de venda. Para que isto ocorra, não pensem que vai ser algo rápido, muito pelo contrário
é um trabalho lento, precisamos organizar as oficinas de trabalhos para organizar o conhecimento já
estabelecido nas comunidades. E principalmente precisamos que vocês decidam o que realmente
querem fazer. Precisamos fazer pesquisa de mercado e verificar novos modelos para o mercado.
Talvez o que vem sendo produzido não tenha tanta saída (o mercado não precisa). Após a organização
do conhecimento podemos estabelecer vínculo de venda por um preço justo.

É importante a catalogação da história do tucum, para que o preço seja melhor, o produto tem
que ter a cara e mão de vocês, ou seja, a história. Isso valoriza o material.

-

Pedro Garcia - no início nos empolgamos, marcamos reunião, mas não aconteceu como nós
falamos, falta ainda a organização da história. Do material que foi solicitado somente a mitologia da
origem do tucum foi entregue, falta a gente se empenhar. Tem um material elaborado pela Bernadeth

---

--

-

que é preciso rever e continuar o levantamento. Ainda precisamos saber como está a situação da
AMIDI, se está legalizada, o PNPJ e todo o processo de funcionamento. Temos que retomar a conversa
e levar o trabalho para frente com calma, mas não com lentidão. Porque o tempo voa e a gente tem
muito trabalho para realizar. É preciso saber a história, que tipo de material era utilizado antes da
chegada das irmãs e depois como ficou.
A AMIDI pode colaborar com todo esse processo de pesquisa, para adequar o produto
para venda.
Beto

- Em São Gabriel da Cachoeira também estão planejadas oficinas para a

--

população da cidade. A gente tem que viabilizar os produtos para o mercado. Hoje nós estamos

-

divulgando o trabalho de piaçaba do povo do Xié. Quanto ao tucum, a gente precisa pensar ainda qual
a melhor maneira de entrar no mercado, sei que a fibra do tucum interessa muito lá fora.
André Fernando (0181) - vou mostrar o trabalho do arumã, tudo que foi falado é
importante para o plano de negócio. Vamos fazer uma comparação com a nossa realidade, na roça tem
todo o processo para chegar da mandioca na farinha, um processo que a gente tem que seguir. O plano
de negócio do arumã é a realização da vontade do artesão para ter o valor justo do trabalho. O ISA

-

colocou a disposição um técnico de comércio que ajudou muito. Iniciamos com oficinas, reunindo os
artesãos para discutirem tudo o que estava acontecendo, e todos se mostraram insatisfeitos. Depois da

IL/

reunião fizemos um grupo de dezenove artesãos para começar o trabalho, como experiência.
Começamos discutindo o preço, reunimos este grupo para eles responderem o que eles achavam do
trabalho (quanto valia). Eles determinaram o preço em reunião, tanto o unitário quanto a dúzia.
Também tivemos que trabalhar a questão da qualidade, pois tem aqueles que fazem
bem, outros mais ou menos e aqueles que fazem mal feito. Talvez porque se acostumaram a fazer em
quantidade para vender por qualquer preço ou trocar, isso faz com que o trabalho não seja bom, não
interessando ao mercado.
Determinamos, em reunião com os artesãos e assessores, os tamanhos dos materiais
que a gente iria produzir, levando em conta o preço de cada peça por tamanho. Com a ajuda do ISA
fizemos contato com a loja para iniciar a experiência, eu vejo que é importante essa filiação, a produção
por encomenda é um negócio mais seguro, pois a gente não falha com os artesãos. Na entrega do
produto o artesão já sabe o valor do produto e quando vai receber.
Hoje o valor esta em R$ 100,00 a dúzia do artesão. É importante discutir a qualidade, o

-

--·
-·

tamanho e o preço, estes devem ser os primeiros passos. Depois temos que fazer uma pesquisa de
custo, e esses são bastante altos. É preciso trazer os artesanatos até a cidade e enviar para São Paulo,
então não se cobra pelo produto o valor do artesão, tem que colocar um preço que cubra todos os
gastos, isso é um Plano de Negócio.
E ainda tem custo com as pessoas que transportam os arumãs pelas cachoeiras, na
cidade tem que ter uma estrutura de apoio e tudo isso custa dinheiro. Também tem a despesa da nota
fiscal que nós damos a empresa. Os gastos com o transporte de São Gabriel - Manaus - São Paulo
não são baixos, cada volume no barco de custa R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos) e para São
Paulo tem que ir de caminhão.
Em São Gabriel é feita a última revisão, pois não enviamos o produto que está fora de
qualidade. A 0181 sempre solicita a produção um pouco maior do que a empresa pediu. Sai para a
empresa o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) a dúzia. Com essa organização são garantidos
o pagamento do artesão e as demais despesas.

--·
--

Ainda temos o trabalho de divulgação da história da arte de arumã, e de como é a
produção (damos ênfase ao trabalho manual). Em relação as cestarias, exigimos a manutenção dos
desenhos tradicionais, logo quando começamos alguns artesãos queriam fazer modificações, colocar
nomes e outros desenhos, porém identificamos que a manutenção da nossa tradição faz com que o
produto seja mais valorizado. Por isso organizamos o livro "Arte Baniwa" e elaboramos etiquetas que
contém um resumo da nossa história, a etiqueta, na verdade, é a explicação dos produtos que estão no
mercado, ela garante melhor aceitação deles.
Bem esse trabalho exige uma dedicação constante, hoje a gente está nessa situação e
não significa que não temos problemas.Delia (Barcelos) - gostaria de saber se todo o produto para ser
vendido precisa de nota fiscal e como a associação que ainda não tem pode conseguir?

-

André Fernando - é preciso ter nota fiscal para estar legalizado no mercado,

-

conseguimos através da FOIRN, a legislação do Estado do Amazonas exige.
Cecília - gostaria de propor a realização de uma oficina com os artesãos aqui em São
Gabriel da Cachoeira.
Nina (ISA) - Para realizar as oficinas é preciso uma verificação do trabalho, ninguém vai
ensinar artesão, porque o ISA acredita que o artesão já sabe e melhor do que ninguém a sua arte. O
trabalho do ISA é assessoria, por exemplo, para o projeto da 0181 foram cinco anos de trabalho. E o
ISA não fez tudo, conversou e viabilizou algumas pesquisas, mas a 0181 caminha com suas próprias

,-.

pernas.

27 de janeiro - Manhã
A Marta iniciou explicando o que seria feito pela parte da manhã.
Nina - nós retiramos da fala do 8eto, Pedro e André os principais itens para discutimos a

-

-

viabilidade da produção. É preciso saber:
- Organizar o conhecimento;
- Qual a história por trás do produto;
- A origem da matéria prima;
- Quem são os mestres;
- História dos produtos originais;
- Experiência de comercialização;
- Situação da associação.

-.
-

--

.-,.
Em um primeiro momento nós vamos discutir a organização do conhecimento, o que faz
a diferença e o trabalho de vocês que é diferente do trabalho dos brancos. O roteiro é:

-

~

que faz a diferença (valor cultural agregado)

-Concorrência com o branco
-Produzir catálogos e oficinas
-Amostra
-Mercado
-Trabalhar por encomenda
-Criar novos produtos
-Analisar tamanho da peça
Nina - na organização do conhecimento é essencial levantar quem faz e para que serve
cada produto. Todo o produto tem uma história, é preciso estruturar o que já existe, por exemplo: as

-·

mitologias, como o seu Ramiro colocou, a origem da matéria prima, a identificação de como é a
produção e ainda a importância dos mestres. O que não significa que somente eles vão fazer o
artesanato, mas vão ser importantíssimos na produção, por causa das histórias e da sabedoria do
manejo da produção. É a história dos produtos originais e o processo de produção que valorizam o
produto. Saber o que era produzido antes da chegada dos brancos, quais são os modelos tradicionais,
é o que organiza e faz valer mais o trabalho.
Beto Ricardo - os Baniwa contam que teve uma época que a cestaria de arumã era
negociada com os patrões, depois chegou à missão. Isso faz com que se tenha uma referência de

, .,.

preço e isso deve ser analisado. E ainda a gente pede a história do produto tradicional, mas não
significa que somente este vai ser vendido, a gente precisa apenas identificar a história, às vezes pode
ocorrer da venda dos produtos novos ser melhor.
Nina - O que faz diferença do produto feito por vocês e o produto do branco? O que faz
a diferença é o valor cultural agregado. Bem, o branco hoje em dia só produz em fábrica, a gente
compra o produto e não sabe quem fez, e quem fez não sabe da onde vem à matéria prima. Isso leva
ao produto de vocês um valor, por ser mais trabalhoso, e pela cultura tradicional estar na história que é
agregada ao produto. Porém, sempre que se vê artesanatos muitos brancos começam a pechinchar um
preço menor. Deveria ser justamente ao contrário, o produto indígena é mais trabalhosos, vocês

-

participam de todo o processo de produção.
Miquelina - eu sou da COIAB e faço parte do movimento das mulheres na COIAB, faço
parte da educação. Eu já andei por muitos lugares e sei que cada lugar tem uma produção, os
indígenas de outras regiões tem produções de qualidade, e já estão entrando no mercado. Não importa
a quantidade tem que ter a qualidade e não importa se for pequeno tem que ser bem feito. Na produção
a gente define de quem é o produto, cada etnia tem o seu produto. E a gente tem que contar a história
do produto, a mulher não deve ter vergonha.

-

Nina - a Miquelina levantou uma questão importantíssima: a concorrência com os
produtos dos outros índios. Porém a concorrência com os brancos é maior, pois estes produzem em
quantidade e isso faz com que o preço fique menor. Eu passo por Manaus e vejo aquelas bonequinhas
lindas que vocês produzem, lá tem um monte sendo vendida e feitas por brancos (são muitas mulheres
brancas). Outro exemplo é a produção de crochê, quem faz a linha não tem história. São muitas
mulheres no Brasil que produzem materiais com crochê e elas querem comprar a linha mais barata.
Isso faz com que se perca o diferencial, não há valor cultural agregado. Bem a gente trabalhou, e a
organização do conhecimento é o que faz a diferença e garante a vantagem na concorrência com o
branco.
A oficinas são importantes, mas é algo lento, temos que conversar primeiramente para

--.

-

saber o que realmente vocês querem fazer.
Quanto a produção de catálogos, o que é isso? Ê colocar em livrinhos a produção que
vocês fazem, é uma divulgação dos trabalhos de vocês. As amostras são, na verdade, o teste para
verificar a aceitação do mercado. O mercado é que vai dizer o que eles querem. Temos que verificar se
trabalhar por encomenda compensa mais do que o trabalho livre. E assim também verificar a criação de
novos produtos e analisar o tamanho da peça.

IS

A idéia do ISA é realmente lenta, é preciso muita conversa. Ninguém quer tirar a mulher

,...

das suas atividades, de suas obrigações, mas sim auxiliar na produção já existente.
Diva (São Gabriel) - Isso que foi falado é muito importante. Quando tinha garimpo, foi
assim mesmo que aconteceu, os homens foram pra lá e não fizeram mais roças,e quando terminou o
garimpo foi aquele sufoco: não tinham roça, nem farinha, não tinham nada.
Maria (AYRCA) - eu sou de Maturacá, as mulheres Yanomami tem uma cultura
diferente, elas também fazem artesanato. Tem mulheres do quartel que gostam de comprar esses
artesanatos. O garimpo foi igual, os homens trabalhavam no garimpo e compravam rancho e comida.
Hoje não tem mais garimpo, agora só depois do Pico da Nebina. Eu não tenho ouro, nunca andei por lá,
só sei da minha roça .

-·
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Judithe

- nós indígenas queremos trabalhar, mas a nossa dificuldade é o dinheiro,

vendemos nossos produtos, mas o dinheiro não dá. Na associação a gente não recebe (como a FOIRN)
e para participar desses eventos a gente deixa os nossos filhos, eu deixei meus filhos com farinha e

.-

--·
-·

quinhampira. É assim que acontece com os índios: às vezes a gente traz os filhos e não tem comida
para todos, é só um pratinho. A gente padece, mas esperamos que as mulheres brancas ajudem a
gente, como ajudaram os homens. E também o nosso trabalho é muito valoroso, o branco faz na
máquina a gente faz na mão.
Júlia (SGC) - gostaria de perguntar se o ISA não tem como financiar a construção de um
local que seja adequado para a exposição. A FOIRN não é suficiente, a gente precisa de um espaço. E

, ,. . _

as associações precisam se unir, podemos fazer vários tipos de materiais, cada associação seria
responsável por um tipo.
Marcela (ATIDI)- eu tenho o meu tio que é lutador e lá na área dele eu vejo que ele não
tem mais roça, porque ele faz muitas viagens por causa da organização. Ele não tem tempo de fazer a
roça. Será que adianta fazer a luta e passar mal? É pelos nossos direitos que devemos lutar. Agora as
mulheres estão junto com os homens para ajudarem na luta. Vocês mulheres sabem de nossos
problemas, mesmo que não tenham coragem de vir aqui na frente falar. Eu sempre quis trabalhar com
tucum, desde pequena ajudava meus pais. Faço bolsas, a minha produção é para ajudar o meu marido.
A gente também faz feira em lauareté para as mulheres venderem o que produzem na roça. Assim eu

-

também queria que o prefeito fizesse um lugar para os camelôs, para a gente vender o nosso trabalho.
A gente fica envergonhada de vender, mas o branco não tem vergonha. Quando este prefeito foi eleito
disse que ia dar um salário para cada presidente de associação e até agora essa promessa não foi
realizada.
Regina (Sta. Isabel)- Sta. Isabel não tem experiência de produção. Como é que a gente
começa?
Marta - Regina, talvez no trabalho em grupo sairão algumas respostas, mas a idéia

-

desse encontro é produzir um roteiro para o trabalho durante esse ano. E é preciso refletir bastante
sobre o que realmente se quer fazer, e sobre o que já está acontecendo. A AMIDI já faz coisas e o
mercado de São Gabriel da Cachoeira não absorve a produção de vocês. Por isso a organização e a
realização desse roteiro é uma tentativa de gerar melhorias e viabilizar compradores. A gente precisa
unir mais as associações para enfrentar os problemas com maior força.
Delia (ACIMIRN) - eu estou na presidência há nove meses, em 2001 nós andamos

-

muito nas comunidades. Agora, em 2002, nós vamos iniciar o trabalho de artesanato (em janeiro). Eu
conhecia a Angelina que faz o trabalho de artesanato com piaçava, e agora ela está ensinando o
trabalho para aqueles que querem produzir, homens e mulheres. A piaçava dá um pequeno retorno
financeiro, ela chega em Santa Isabel por R$1,00 (um real). Trabalhar por um real não vale a pena, a
produção de artesanato traz mais benefícios e o trabalho é mais adequado, pois não atrapalha a mulher
nas coisas de casa. Mas agora o Bonifácio da Yakinõ (trabalho coletivo) encomendou cinco mil cestas
para embalagem de perfumes com piaçava.
Miquelina - A gente tem que organizar a situação das associações para retirar a
produção e para vender direto para empresas. Mas essa organização requer dinheiro, porque toda a

estrutura de venda (nota fiscal, advogado, etc.) custa dinheiro. A organização está se estruturando para
poder escoar a produção indígena.
Laure - Os produtos da roça (como a mandioca) e o mercado devem ser organizados da
seguinte forma:

-

1 )os conhecimentos
a mitologia
as qualidades da maniva
as qualidades de outros cultives
2)porque tantas qualidades?

-

As trocas
As manivas de sementes
3)roça e o sustento
4) o mercado
5)os costumes alimentares

Laure - fiquei trabalhando com a mandioca na região de Santa Isabel, Barcelos e Rio
Negro, desde 1995. O que nós fizemos foi o trabalho de comparação do cultivo de mandioca, desde
algumas regiões de Barcelos até regiões próxima a Belém. O Rio Negro é um lugar único, tem muita
variedade de maniva, em outras regiões essa variedade é menor. Em todo o Rio Negro tem muita

-·
-

variedade de espécies, é uma região rica demais em relação as outras.
É isso o que acontece com as pimentas, a gente chega em uma lanchonete em São
Gabriel da Cachoeira e a pimenta que tem é de São Paulo. Acontece também com o abacaxi.
A variedades que vocês tem de manivas eu acredito que seja pela troca entre culturas,
isso é incrível. Outra fonte dessa variedade é que vocês guardam as sementes que surgem na
plantação, diferentemente das outros povos que as desprezam e costumam cultivar, em média, quatro
tipos de maniva. Esses são alguns dos motivos da riqueza da plantação de maniva da região. E algo
que é incrível são as histórias guardadas sobre a maniva, principalmente por parte dos homens, que
relatam como surgiu a maniva e como ela chegou em outra área.
Mas certamente a maniva não está lá só para enfeite, é a segurança alimentar da família.
Ainda tem uma coisa que deve ser levantada: os comerciantes de São Gabriel estão vendendo a
farinha que vem do Cruzeiro do Sul, que leva três semanas para chegar na cidade. A Secretaria de
Educação, em Barcelos, compra farinha de Belém para a merenda da escola. Isso são temas que

devem ser trabalhados pelas associações, para que elas verifiquem os meios de entrar no mercado, se
a produção da roça pode ser maior que a necessária para o sustento.

-

Marta - a gente também estava discutindo que a própria merenda, durante o curso, não
aproveita a produção de vocês que faz parte do costume alimentar do povo da região. Isso certamente
é algo que deve ser pensado.

-

Laure - Temos que encontrar meios de vender aqui na cidade. O BIS é adquirido longe,
então vamos tentar uma negociação para comprar o que tem aqui. Para vendermos fora, como em
Manaus, temos que se pensar no transporte, também no manejo (para que a produção não apodreça) é

-

preciso procurar outros meios de armazenar.
Nina - é, na verdade, a produção da roça vai sofrer mudanças. vamos ter que começar a

pensar em plantar tucum, porque vai precisar. Assim como os materiais da roça podem sofrer
mudanças no manejo, vamos ter que implementar novas técnicas de plantação.
Marcela - Em outubro de 2001 a diretoria da Cooperíndio disse que além do tucum, tem
muito timbó em lauarete .. Eles falaram para ela trazer timbó que a Cooperíndio ía comprar, para ser
trabalhado em uma máquina que estava em Camanaus. Fui à roça para trazer timbó, trabalhei três dias,
ainda bem que não trouxe tudo: eu trouxe seis sacas, que só deram prejuízo. Na viagem a gente
atravessava a cachoeira e tinha que pagar os sacos, cada um custa R$ 5,00, quando cheguei aqui fui
falar com a diretoria que disse que não tinha fábrica e não tem depósito. Fui enganada, tive que levar
para a minha casa, deixei na cozinha e esperei que fossem buscar o timbó, não foram. Quando foram
disseram que o timbó já estava estragado e mandaram jogar fora, aí eu disse que ia sair da associação
da Cooperíndio. Eu paguei 10,00 por mês, durante dois anos, e queria o dinheiro de volta, mas eles
não devolveram, disseram que não se devolve dinheiro. Eu sofri muito e até hoje sofro. Assim também

-

acontece com o abacaxi, não tem lugar para guardar. A gente, para tentar segurar, tem que ter uma
empresa para melhorar o transporte, se não chega tudo podre. Vamos começar a aprender como
trabalhar.
Marta - a gente vai ter que pensar sobre como processar e pensar em meios que

-

--

possam solucionar.
Nina - para que serve o timbó? Para quem a Cooperíndio estava vendendo? Quando é

coisa para comer a gente não desconfia, mas quando tem esses produtos que são usados para

""

remédio e veneno, como por exemplo, o timbó, às vezes vocês vendem e eles fazem pesquisas, vocês
vão ser enganados.

Isso foi explicado no curso de direito. É melhor nem vender, deixa na roça.

Marta nos propôs que grupos fossem formados, para serem discutidas as possibilidades
de produção. A divisão foi feita por identificação de problemas.

--

--

-

-

1° Grupo: Cidade
São Gabriel + Santa Isabel + Barcelos
2° Grupo:
lauareté + Taracuã + Pari-Cachoeira + Assunção do lçana

3° Grupo
Uaupés + Papuri + lçana + Aiari + Uábada + Tunuí + Cuiari

Os grupos deveriam responder a pergunta: o que pode ser colocado no mercado
(produção da capoeira, da roça e em volta da cidade)?

-

-

-

-

-

Judithe - o distrito de lauareté é o mercado próprio. Porque trazer os produtos para a
cidade? Dá prejuízo. lauareté é grande, lá em cima estão os Wanana e acima deles o Papuri, a baixo
tem mais comunidades. Tem gente em lauareté que é de outras comunidades e que leva o filho para
estudar e nem tem roça. Eu em lauareté para ir para roça, se for de rabeta são trinta minutos, de motor
cinco minutos e caminhando três dias. A gente trabalha sem receber para produzir.
Eu comprei farinha aqui na cidade por dez reais, enquanto em lauareté são vinte e cinco
reais, lá tudo é caro. Nós fazemos uma feira para vender o produto da roça, tudo que chega em
lauareté é caro, por isso a farinha l~IT!p~m é cara.
Diva - aqui em São Gabriel tem todo os produtos que tem em lauareté: farinha, tapioca,
frutas, etc. Mas os com~rci,nte, ~çh~m melhor trazer de fora do que comprar o produto local. Também,
os produtores são tímidos e os compradores pagam o valor que querem, é injustos! A proposta é
tabelar os preços do produto, articular como os comerciantes para a compra dos produtos locais e
também a criação de uma feira no centro da cidade. E quanto ao artesanato é preciso ter um local
permanente.

-

,-.

--

---
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ldária - esse local deveria ser permanente para facilitar a exposição, pois se a gente
coloca o artesanato ao ar livre corre o risco de estragar os produtos com a chuva. Tem a proposta de
colocar um lugar de exposição na prefeitura, só que é lá no final da cidade, tem que ser no centro da
cidade.

João Alberto Perez (ACIBA) - eu acho que o potencial é grande, só que a gente tem a
mesma dificuldade que vocês tem: o mercado. Para mim a questão do mercado é a negociação e a
produção em maior quantidade. Muitos dão um preço maior do que vale. A farinha em Barcelos custa
quinze reais, e a farinha produzida em Belém, embalada em Manaus, é mais barata que a farinha da
região. O custo de vida é baixo em Barcelos e a comunidade tem que estar de acordo com a sua
realidade.

Grupo das comunidades - o mercado que a gente tem é de farinha de bejiú, gerimum,

-

banana, artesanatos, etc. Nós do interior, quando trazemos as coisas, dependemos de intermediários e
nunca recebemos de acordo com o produto, isso porque a gente tem que vender logo, não temos como
armazenar. Precisamos de um lugar apropriado, com relação a colheita de abacaxi e outras frutas seria

-

bom se tivesse mini fábricas para produzir doce, polpa, etc. Facilitando a distribuição.
Santa Isabel - Délia - nós temos os produtos que já foram citados, e também peixe que
fica só para uso da gente. Na verdade não temos para quem vender, não tem gelo na cidade para
transportar esse peixe. O abacaxi e outras frutas a gente poderia fazer em conserva, mas teria que ter
apoio.

-

Tarde do dia 27/01/02

A Marta retomou a discussão da produção de farinha, dando o exemplo de lauareté que
o preço está elevado. Tem que começar a pensar em ações que possam resolver essa situação. Talvez
se em lauareté fosse organizada uma feira para garantir o local e o dia de venda, isso possibilitasse a
baixa do preço e tentativa de viabilizar o comércio. Porque nós temos como vizinho o estado do Pará
que vende a farinha por um preço baixo e a produção é grande.
Também temos que pensar se a farinha é o melhor produto para o comércio. Tem o
abacaxi e a variedade de coisas que é feita do abacaxi. E também não podemos esquecer o valor

-

cultural, o resgate da história é que pode valorizar a mercadoria. A gente pode tentar viabilizar as
mercadorias.
Mas a gente já tem experiência da arte Baniwa que para entrar no mercado precisou de
uma pesquisa de mercado. Os Baniwa formularam um catalogo e fizeram várias exposições, a partir daí
perceberam o que podia dar certo para começar a negociar. É com as oficinas que nós vamos começar
a conversar para busca de soluções, mas também temos que nos preocupar com a solução imediata.

Nina - o ISA ajuda com o auxílio na organização, mas não vai ensinar a fazer farinha,

artesanato, etc. Na verdade vai trabalhar com os artesãos, que é quem já produz.

-

-Marta - O programa Saúde da Mulher a gente fez com o objetivo de conhecer,
multiplicar e valorizar a sabedoria das mulheres, porque muitas vezes os brancos não respeitam o

-

,-

conhecimento indígena. Com a valorização do seu conhecimento as mulheres da etnia de lauareté
puderam relaciona-lo como a medicina do branco, e verificar o que esta de acordo com a realidade

-

delas,

mas

também

falamos

sobre

as

doenças

sexualmente

transmissíveis

e

métodos

anticoncepcionais
Laureano (Cerci) - Muitas vezes a mulher não entende muito sobre a sua menstruação.
Os nossos pais tratam esse assunto com segredo e não contavam para todos. Eu vou contar como é a
história para começar a menstruação, porque no início do mundo a mulher não menstruava.
No início a lua e o sol eram dois irmãos, a lua tem seus descendentes: os Desanos e o
sol tem o irmão Tariano , e estes dois são primos-irmãos. Desde o começo era assim. O Tukano não
tinha como se multiplicar, a gente compara com a palavra de Deus, crescer e multiplicar e aí quem vai
multiplicar os Tukanos ? Essa era a pergunta da lua. A lua disse lá de cima para o Tukano como tu vais
te multiplicar? Disse que a terra é grande e precisa de mais gente.
A Lua e o sol mandam lá de cima.
Só que a lua tinha duas filhas, que são Desanas e primas dos Tukanos. A lua perguntou
como que os Tukanos iriam se multiplicar e disse que ia dar uma filha para os Tukanos terem filhos.

-

-

Mas a mulher que veio não estava completa, ainda não tinha a menstruação, o homem podia usar a
mulher que não ia ter filho. Aí a lua deu para o pajé o cigarro e bastão, que servia para segurar o cigarro
e simbolizava a vagina da mulher. O homem perguntou como que ia usar a mulher. O cigarro tinha que
ser benzido pelo pajé para poder ser multiplicado, senão não ia ter como multiplicar o povo. A lua
passou para o pajé a menstruação para ser preparada e o pajé colocou no corpo da mulher. Ele
colocou e aí veio o primeiro sangue, pegou o sangue e deixou secar. Um ficou para a mulher e o outro
para o pajé usar no paricá, por isso tem que pensar bem antes de usar, ficaram três cores o sangue:
verde, amarelo e branco, tudo para o pajé usar.
Depois que o pajé colocou o sangue na mulher ele soprou e a mulher engravidou. Por
isso as mulheres de hoje mestruam todos os meses - é o sol que está tendo relação com elas. A mulher

-

na primeira menstruação não faz comida que preste ela só estraga a comida.

-

reprodutiva. As mais velhas que ensinaram como eram, desde antigamente, os cuidados quando a

--

Judithe - em 1997 começamos a nos reunir para discutir a saúde da mulher, saúde
mulher quando fica menstruada.
A mulher que menstrua pela primeira vez tem que pegar o fumo preparado pelo pajé,
depois a mãe prepara o beiju de tapioca bem fininho e redondo, hoje a gente corta, mas antigamente a
mãe velha pegava o balaio e não precisava cortar a saia no formato.
Era jejum por uma semana, só podia comer o beiju e a maniva que ficava na cuia, e só
podia comer um por um. Essa comida era benzida e quando ela saia para fazer suas necessidade tinha
ri I

-

de colocar balaio de cipó que era benzido para colocar na cabeça. Esse balaio era como um chapéu e a
menina nem sente o calor do sol. Por isso que as índias quando vão para a roça elas nem sente o calor
do sol.
Quando a menina é teimosa passa uma semana inteira em jejum - era um castigo.

r:

Durante esse tempo ficava cheirando pimenta para ficar corada devido a pintura que a pimenta faz, que
dura para sempre.
Quando a menina é boa e obediente a mãe prepara o caxiri para dar o banho na menina,
assim que acabar a menstruação.

A mãe pinta todo o corpo da menina e depois chama uma moça ou

uma velha para cortar o cabelo da menina, porque tem que tirar o cabelo da criança para nascer o da
moça. Depois disso começavam a benzer, dizem que vinham benzendo desde longe, desde lá do Pão
de Açucar, no Rio de Janeiro (era o pensamento

do pajé). O pajé sentava as três horas da madrugada

ao redor da menina, para começar a benzer, ele bebia kaapf (tipo caxiri dos pajés). No meio desse
r:

benzimento dos velhos, os novos ouviam para aprenderem. Mas hoje ninguém faz assim. Passavam o
dia inteiro sentados, às seis horas da tarde o Pajé avisava a mãe que seis e meia à menina tinha que
tomar banho. A madrinha era aquela que cortou o cabelo dela, então era a madrinha que tinha que dar
o banho nela, o pajé preparava com pimenta, breu e fogo para defumar o lugar do banho. Depois ela
tomava banho e trocava de roupa, comia peixe cosido com pouca pimenta e sal. Depois de comer, a

,....

menina bebe um pouco de água para ir a festa. A mãe apresenta a menina para todos e diz o que ela

,-

vai fazer. Ai ela cumprimenta todos e inclusive as mulheres que prepararam o caxiri para ela, se ela
tomar e cair é bom sinal, se ficar bêbada e gritando é mau sinal, na vida dela sempre vai ser assim.
Quando a mulher menstruava tinha que passar um mês sem pegar na panela quente e sem comer
comida quente, nem assada no fogo, para não cortar o benzimento que o pajé fez.
Hoje em dia no centro de lauarete muitas meninas nem avisam quando menstruam, está
acabando o nosso costume, por isso agora envelhecem rápido. Nas comunidades continuam a fazer os

-

benzimentos de forma resumida.
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e forte.

-

Com relação a gestação, a mulher quando é bem benzida fica a gravidez toda forte e
sadia, se não for bem benzida fica doente e magra. Quando bem benzida a criança se desenvolve sadia
A gente compara com os brancos, que tem médico, e quando a mulher fica grávida vai
com o médico, a gente ia para o pajé benzer. Se um diz que não dá para benzer a gente vai em outro.
Quando a mulher é magrinha tem dificuldade para ter filho.
Antes de dar a luz, segundo o nosso costume, é tudo preparado, comparo com o prénatal dos brancos. Tem que defumar local do parto, pra criança nascer saudável, antigamente se
cortava o umbigo com tiririca, hoje é com tesoura.
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CERÂMICA
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Maristela - eu quero pedir desculpa porque a gente não trouxe o material para mostrar o
processo, só trouxemos o que já está pronto.
Primeiro a gente vai tirar a casca de pau para deixar queimar que a gente usa a cinza e
no outro dia vamos buscar o barro, carregamos na costa. A cinza fica um dia descansando e quando a
gente chega com o barro a gente mistura. Essa mistura também passa um dia descansando para
começar a trabalhar.
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A cerâmica serve pra tudo, para fazer benzimento, para comer e muitas coisas mais. Os
nossos antepassados usavam para muita coisa mesmo.
São três tipos de argila que elas trabalham: verde, azul e amarelada. Primeiramente a
mulher vai no mato com o marido buscar a argila, para preparar um prato é muito difícil, só as mulheres
fazem os homens não podem. Os meninos não podem brincar com argila, ficam mole e não servem
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mais para casar.
Depois da mistura deixa um dia descansando e depois começa a alisar, demora a ficar
pronto e ainda precisa defumar antes de começar a trabalhar.
Para ficar bem preto tem que queimar bem devagar.
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Para dar brilho não é verniz, a gente usa a catinga, a ponta da folha, mas é a pontinha
mesmo, coloca para ferver. Faz o desenho antes de dar o brilho, passa a ponta da folha como passam
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as velhas. Já tiveram duas oficinas e vai ainda ter outra neste ano.
Marta - Agora a gente vai para última etapa: a construção de um roteiro a ser seguido
para estruturar a associação e como a FOIRN e o ISA podem ajudar as associações das mulheres.
FOIRN - Departamento das Mulheres
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-Apoiar a pesquisa sobre artesanato original;
-Divulgação do trabalho de cada associação;
-Mulher na diretoria;
r:

-Facilitar a comunicação;
-Tirar dúvidas;
-Auxiliar na documentação das associações das mulheres;
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-Articular reuniões;
-Visitar as associações na base para acompanhar os trabalhos;
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-Apoiar a elaboração de projetos;
-Apoiar para resolver o problema de transporte (local e nacional - para encontros,
cursos, etc.);
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-Apoiar a construção ou reforma da sede;
-Curso específico para administração das associações;
-Uma sala específica para o departamento das mulheres;
-Programa de rádio para as mulheres (horário no programa da FOIRN).
Segundo as mulheres rionegrinas as principais dificuldades presentes na tentativa de
organização e de fortalecimento de suas atividades, estão, quase sempre, relacionadas com atividades
produtivas (a roça ou o artesanato). Os problemas listados foram: falta de união, infra-estrutura precária
ou inexistente (não há uma sede ou local para as associações trabalharem), falta de transporte para
escola, para o local de produção agrícola e para onde se encontram as mulheres. Além disso as
mulheres sofrem por não saberem como agir no planejamento de suas atividades (são tímidas), e
também com a fofoca, a falta de comunicação, de divulgação de seus trabalhos e com a inexistência de
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canais para a comercialização dos produtos.
As conversas durante o encontro abordaram os caminhos necessários para superar os
impasses por elas apontados. Neste sentido discutiu-se um roteiro para auxiliar a organização do
trabalho das mulheres nas comunidades. Tal roteiro destaca aspectos que diferenciam o trabalho da
mulher indígena, de forma a ajudá-las a compreender o valor cultural agregado aos seus trabalhos.

O que reivindicam as mulheres
-Produtos da roça que chegam deteriorados nos centros urbanos da região do Rio Negro por causa das
longas distâncias percorridas e falta de transporte eficiente;
-Valorização de produtos industrializados em detrimento da produção local;
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-Falta de lugar para depositar seus produtos quando chegam das comunidades (enquanto procuram o
melhor comprador, etc.). Este, aliás, é um problema comum a todas as comunidades.
As alternativas propostas
• Mudança nas políticas públicas locais. Por exemplo: a Secretaria de Educação poderia comprar a
produção agrícola local para utilizar na merenda escolar;
-Oue as prefeituras cedam um local para depositarem seus produtos e criem uma feira para
escoamento da produção indígena;
-Oue instituições como o Exército comprem produtos da roça para abastecer os quartéis espalhados na
região;

-Oue as ONGs e demais instituições que atuam na área organizem seus eventos fornecendo
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feitos com produtos da roças indígenas;
•A revitalização de uma pequena indústria de processamento

de frutas seria outra alternativa.

DIVA, MARTA, ROSILENE E FANY DURANTE O ENCONTRO

MULHERES DURANTE O ENCONTRO
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