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ASSOCIAÇÃOVIDA E AMBIENTE: Antecedentes

Criada em 1994, num contexto de transição entre o
fechamento da Fundação Mata virgem ( FMV) e a definição sobre o futuro da
Rainforest Foundation lnternational (RFFI), a AVA herda um valioso patrimônio,
da qual se orgulha,, que são as relações históricas acumuladas com as
comunidadesindígenasde boa parte bacia do Xingu ( do Alto Parque do Xingu
até a área Baú ), caracterizadas sobretudo por um estilo de parceria
conseqüentee responsável. Esta advém da própria originalidade com que se
criou a FMV/RFFIatravés da aproximaçãosolidária de liderançasxinguanascom
Sting, e que deu uma matiz indelével para a nossa organização. A AVA
representa um amadurecimentoe aprimoramentonesta relação, onde há uma
definição clara nos papéis dos índios e da AVA no desenvolvimentoem conjunto
dos Projetos, através de uma metodologia na qual os índios participam da
concepção,planejamento,execuçãodos mesmos,dentro de uma perspectivade
capacitaçãopara auto gestão. Nitidamente,a uma mudançana expectativa dos
índios para com a AVA, que volta-se cada vez mais para um papel de assessoria
no desenvolvimentode ProgramasIntegrados e as organizaçõeslocais.
A AVA representa o início da consolidaçãode um trabalho
concreto e importante iniciado pela Fundação Mata Virgem. A AVA não é
simplesmenteseu Staff, mas é a cristalização de um processo dinâmico que
envolve, além do próprio Staff, um grande grupo interdisciplinar de técnicos ,
dezenas de comunidades indígenas, outras organizações ( indígenas, nãogovernamentais e governamentais ), todas co-participantes e solidárias na
construçãodeste trabalho.
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QUADRO DE PROJETOS DO PROGRAMA INTEGRADO
DO PARQUE DO XINGU

PROJETO/
NOME

1

FRONTEIRAS

92

EDUCAÇÃO
25 ESCOLAS

93

COMERCIALIZAÇÃO

JUNHO
1994

OFICINA
ESCOLA

JUNHO
1994

MODALIDADES
DE AÇÃO

- avaliação e planejamento
construção interna
- ações preventivas/sociedade
envolvente
- aviventação/perenização
- capacitação
- mapeamento
- construcão de PIV's
- formação de professores índios
- supervisão das escolas
- aquisição de material escolar
- produção de material didático
- apoio a organização dos
professores índios
- apolo a construção de escolas
- apoio a organização
- diagnósticos participativo
- adequação de produtos
- tecnologia apropriada/desenv.
novos produtos
- capacitação
- marketing
- estrutura comercializacão
- construção
- equipamentos
- capacitação/cursos
- capacitação/estágios
- manutencão

p

PE

94
ORÇ.

95
ORÇ

F

PERSPECTIVAS

SIM

65

70

RFFI
RFN

96 - fim da .28 etap
contituidade

1

SIM

77

77
+
comp
leme
nto
17,5

RFFI
RFN

97 - fim da 1 ª etapa
continuidade

1

SIM

47

65

RFFI
RFN

96 - fim da 1 ª etapa
continuidade

SIM

24

24

RFFI
RFN

96 - fim da 1ª etapa
continuidade
indefinida

PP

ADR
ISA
PRODEAGRO
COM

ADR
ME
SE/MT
COM
Equipe de 16
consultores
permanente
ADR
ATIX
COM

ADR
COM

\

KAYTUKÁ

93

DEVELOPER

92

}

- apoio logístico aos projetos e
comunidades

ADR
COM

- elaboração de projetos
- desenvolvimento e
- supervisão

RFFI

SIM
3

64

RFFI
NRF

Término
1995
Término 1995
1996
custos
am
incorporado

-

projetos

SIGLAS
1 - Início do Projeto
P - Parcerias
PP - Pessoal permanente
PE - Pessoal eventual
F - Financiador
(94} - Orcamento 94 em US$/mil
(95) - Orçamento 95 em US$/mi1

DA TABELA

ADR ~ Administracão Reaional/FUNAI
ME - Ministério da Educacão
SE/MT - Secretaria da Educacão/MT
ISA- Instituto Sócio-Ambiental
COM - Comunidades
ATIX-Associacão Terra Indígena Xingu
PRO/MT- Prodeagro/Banco Mundial
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Projeto Fronteiras do Parque do Xingu

A.1

Justificativas

Desde os primeiros contatos com os irmãos Villas-Boas, e
posteriormente com a Funai, o Parque do Xingu foi administrado sob a égide de
uma política indigenista marcada por uma assistência centralizadora, que
intermediava as relações dos índios com a sociedade envolvente. Até meados
da década de 80, a relação dos índios do Xingu com a sociedade envolvente
deu-se quase que exclusivamente com grandes centros urbanos, inicialmente
São Paulo e posteriormente Brasília. A presença de brancos dentro do PIX
sempre foi controlada pela Funai restringindo os acessos. O caráter paternalista
dessas política garantiu, durante muito tempo, aos índios do Parque o suprimento
da maior parte das necessidades de assistência e consumo, evitando que o
fizessem por seus próprios meios no contexto regional.
A partir da década de 80, começam a ocorrer transformações
dentro do Parque e no seu entorno, o que vai alterar o estilo do processo de
ocupação das regiões circunvizinhas e a própria relação dos índios com o
contexto regional e consequentemente com as fronteiras:
- Em 1984 e Administração do PIX passou a ser exercida por
Megaron que coincide com o auge da crise da Funai e a falência do sistema de
assistência básica de saúde e educação mantido até então.
- Grande incremento na expansão das frentes econômicas
regionais: A agropecuária na fronteira leste e sul e a indústria madeireira no
eixo da rodovia Cuiabá/ Santarém, acelerando o processo de ocupação na
fronteira oeste. Há formação de novos núcleos urbanos resultando no surgimento
de vários municípios muito próximos do PIX. Assentado num modelo predatório
de uso dos recursos naturais o modelo de ocupação desencadeou uma
mudança radical na fisionomia da região, transformando gradativamente o
Parque numa frágil "ilha " de floresta, que contrasta cada vez mais com as
imensas áreas desmatadas que se aproximam do seu entorno. Agravando-se
pelo fato das principais cabeceiras dos principais afluentes do Parque terem
ficado fora dos seus limites, o que o tornou muito mais vulnerável aos
crescentes impactos negativos decorrentes deste modelo de ocupação.
- Aumento da tensão nas fronteiras, com incremento no
número de ocorrências de conflito , predominantemente relacionados com a
invasão temporária de caçadores e pescadores dentro do limite.
-A partir deste período inicia-se a movimentação de vários
grupos no sentido de reocuparem novas áreas dentro do Parque, deslocamento
ou desmembrando seu aldeamento para regiões mais próximas da fronteira (
Exemplos: mudanças de aldeia dos Kalapalo, Suya e Kayabi). A movimentação
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dos grupos para a fronteira foi alimentada pela política implementada por
Megaron de incentivar e assistir o surgimento de pequenos aldeamentos,
chamados, por conveniência, de Postos de vigilância, nos principais rios por
onde entravamm os pescadores e caçadores.
A maior freqüência de conflitos temporários e a velocidade
do processo de ocupação do entorno, suscitou nas lideranças xinguanas e na
própria Administração do Parque, uma preocupação permanente quanto a
conservação das condições ambientais e a integridade de suas fronteiras. A
manifestação desta preocupação fês com que o Administrador do Parque,
Megaron Txucarramãe, apresenta-se a Fundação Mata Virgem, em 1991, o
Projeto Fronteiras do PIX, que objetivava o apoio a mobilização indígena para a
proteção dos limites do Parque, o qual foi aprovado em 1992. A partir de então,
houve um acumulo de experiência e agregação de competências dentro do
Projeto Fronteiras que assinalaram uma aprimoramento para a proposta atual,
voltada a desenvolver mecanismos inovadores de monitoramento das macro e
micro agressões a que está sujeito o PIX, constituindo-se em uma proposta que
visa gerar experiências que possam ser aplicadas em outras áreas indígenas.

A.2

Objetivos

•

-Desenvolver um monitoramento preventivo das micro e macro agressões a
que estão sujeitos os grupos indígenas e os recursos naturais do Parque do
Xingu, desenvolvendo mecanismos para sua salvaguarda e proteção.

•

-Desenvolver formas inovadoras para vigilância e proteção das fronteiras
imediatas do Parque do Xingu.

•

-Assesssorar os grupos locais na relação com a sociedade envolvente.

•

- Capacitar e orientar, tecnicamente, as populações locais para a proteção do
seu território.
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QUADRO DO PROJETO FRONTEIRAS
DETALHAMENTO DAS MODALIDADES DE AÇÃO
MODALIDADE DE AÇAO

- avaliação·e planejamento

- conscientização, articulação
das lideranças indígenas

- ações preventivas I
monitoramento sócio-político
e ambiental do entorno
- aviventação perenização

- capacitação

- mapeamento

ATIVIDADES
REALIZADAS/1994
- reunião planejamento da
aviventação-Diauarum - jun
-reunião de planejamento e
aquisição de equipamentos
cara oerenizacão Bsb-out
- reunião com lideranças
agosto

- expedições de vigilância
aviventação Rio Preto -Rio
Suya (40 KM plantados)
- expedição vigilância
perenização Rio Kurizevo (30
KM olantados)
1 ° encontro de capacitação
Diauarum - Novembro

- fronteira oeste

ATIVIDADES
1995

ATIVIDADES
PREVISTAS/96

- seminário sde avaliação e
planejamento do projeto
Fronteiras Bsb-Abril

- reunião de planejamento

- reunião com lideranças-abr
- reunião lideranças - julho

- reunião lideranças Alto
Xingu
- reunião lideranças Baixo
Xingu
- reunião aeral
- agenda de encontros da
lideranças com autoridades
reaionais e estaduais
- expedição de vigilância e
perenização

- reunião do fogo
- reunião da bacia do Rio
Manitsaua-Missu (1)
- expedição de vigilância
aviventação Rio Preto-Rio
Suya (30KM aviventados)

- desenvolvimento
pedagógito e planejamento
dos módulos do curso de
capacitação (Nov ./Dez. - 1 °
módulo)
- fronteira leste

PREV.
ORÇAMENT
ÁRIA/96
Inserido em
outra rubrica

- dois módulos do curso de
capacitação

- mapeamento de visão
indíaena das fronteiras

CRONOGRAMA
Março
Abril

11,300.00

Março
Abril

16,500.00

A partir de
Maio

19,500.00

A definir
( consultoria)

12,000.00

Março
Novembro

19,000.00

1° semestre

A.4

Perspectivas Para 1996

Primeiramente, informamos que a AVA desencadeou um
intenso processo de auto-avaliação sobre este Projeto, a partir dos resultados
da Avaliação Antropológica
realizada
no ano de 1994. O resultado deste
processo auto-avaliativo encontram-se
em nosso documento "Comentários a
Avaliação Antropológica", anexo, ao qual sugerimos a leitura.
As perspectivas
do Projeto
são balizadas
inferências da conjuntura atual do PIX, abaixo descritas:

por inúmeras

• - Há uma ação deliberada de várias comunidades pela ocupação física das
linhas de fronteira. Pode-se afirmar que as fronteiras do PIX estão divididas
em zonas de responsabilidades entre os grupos indígenas locais. Apesar de
ainda ser confuso a divisão de responsabilidades entre os Postos de Vigilância
e as comunidades, há uma perspectiva de retro alimentação entre as duas
ações, ficando mais evidente a sinergia a medida que há uma legitimidade do
chefe de posto perante as comunidades de abrangência de sua zona de
vigilância.

,,,-,

•- - Concomitante a ocupação do espaço físico percebe-se uma movimentação
pela ocupação do espaço geopolítico regional. Os municípios e suas
prefeituras, unidades políticas espaciais
usadas pela sociedade não india,
num total de sete no entorno do Parque, tornam-se concretas perante aos
índios a medida que apresentam uma correlação com a divisão do espaço
físico da fronteira, e assumem o "fetiche" de presas ou fonte de recursos.
Saber ocupar e obter recursos nestes locais legitima a liderança tanto quanto
ser um bom caçador ou guerreiro. Exemplos concretos: os Kayabi nas
Prefeituras de Marcelândia e São José do Xingu, os Kalapalo na prefeitura de
Querência, os Trumai na prefeitura de Vera.
• - Por outro lado há um movimento deliberado das Prefeituras de aproximação
das aldeias localizadas em seus municípios, ter índio no município deixa de
ser um problema para tornar-se uma vantagem, pois isso legitima os prefeitos
a reivindicar uma fatia maior de recursos junto ao Governo do Estado e
Governo
Federal,
que
possuem
como
diretrizes
de
governo
a
descentralização de aplicação dos recursos e das responsabilidades
de
assistência para os municípios ,chamada "Política de Municipalização". A
aproximação dos índios dos pólos políticos-administrativos
regionais, por sua
vez, suscita a cobiça e interesses escusos de alguns políticos regionais,
inclusive com a perspectiva de tentativas
de cooptação das lideranças
indígenas mais "fracas" ou desavisadas para servirem a interesses dos
regionais.
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• - Estas são evidencias de que a antiga geopolítica do PIX, que tinha como
eixo de atração o Rio Xingu, com articulações diretas com São Paulo e Rio de
Janeiro e depois Brasília, enfrenta um colapso, a medida que as fontes de
recursos governamentais para a assistência das comunidades, como saúde e
educação,
passam a exigir articulações regionais. Isto tem como
conseqüência imediata uma natural descentralização dos atores indígenas
responsáveis diretos pelas articulações políticas, até então centrada nas
figuras do Administrador do Parque ou grandes "caciques-embaixadores",
como Aritana. E por outro lado impõe a necessidade de um novo pacto político
entre as lideranças indígenas que permita manter uma unidade inter-tribal nas
articulações com a sociedade envolvente sob pena de ocorrer uma
desagregação de sérios prejuízos a integridade cultural e ecológica.
• Reiteramos que esta nova conjuntura, esta forçando ao movimentação
imediata das lideranças para o entorno na busca de recursos , suscitando o
problema destas articulações darem-se de uma forma totalmente
descoordenada com sérios impactos sobre o PIX. Neste sentido, a análise dos
impactos destas políticas e se for o caso o apoio a construção de uma ação
coordenada e articulada para a definição de políticas regionais que orientem o
relacionamento dos índios com poderes públicos municipais e estaduais,
capaz de salvaguardar a autonomia e a integridade cultural e dos recursos
naturais dos povos xinguanos, deva se constituir em uma das prioridades
principais do Projeto Fronteiras em 1996.
• As atividades de mapeamento e as de apoio a mobilização indígena para a
vigilância, proteção e ações preventivas no entorno se complementam para
formar um sistema de
monitoramento. Afirmamos que apenas o
monitoramento macro, através de fotos de satélite por exemplo, são
insuficientes se não houver também o monitoramento localizado, preventivo as
micro-agressões diretas e subjetivas que atingem a integridade territorial e
social do PIX, através de ações visíveis nas fronteiras e no entorno,
respaldadas por uma estratégia definida e articulada pelas próprias lideranças.

Atividades Previstas Para 1996

1.

Conscientização e Articulação Interna das Comunidades

Indígenas Para a Proteção das Fronteiras.
Objetiva dar continuidade ao processo interno de reflexão,
articulação e definição de posturas inter-tribais para proteção das fronteiras e
monitoramento do entorno.
Consistirá de um encontro das lideranças alto-xinguanas e
outro encontro das lideranças do Baixo Parque do Xingu para discussão das
problemáticas específicas e experiências com o Projeto Fronteiras, e um encontro
maior, envolvendo lideranças do Alto e Baixo, para discussão e definição de
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estratégias gerais. Estes encontros terão assessoria das organizações
envolvidas no Projeto Fronteiras e de antropólogos com conhecimento atual da
realidade xinguana
2Entorno.

Monitoramento Sócio-polftico e Ambiental nos Municípios do

Objetiva viabilizar ações coordenadas de articulação para a
definição de bases plausíveis para relacionamentos com as instituições políticas
regionais,
monitoramento e prevenção de impactos das políticas de
desenvolvimento regionais vigentes, bem como prevenção de outros impactos
diagnosticadas pelo mapeamento do entorno realizado nos anos anteriores.
Esta atividade consistirá basicamente de ações visando
propiciar as lideranças indígenas canalizar as soluções dos problemas já
diagnosticados ( existentes e potenciais ), para campo das soluções políticas,
através do dialogo com as forças políticas regionais e estaduais instituídas e
competentes. As lideranças deverão ter assessorias, tanto no debate preliminar e
interno para a definição de estratégias, como nas ações de articulação externas.
Serão escolhidas 2 Sub-bacias prioritárias para esta atividade.

3-

Expedições de Vigi/6ncia e Perenização

Objetiva dar continuidade as ações de apoio a mobilização
das comunidades na proteção de suas fronteiras, através do monitoramento "ln
loco" das micro-agressões, existentes ou potenciais, em seu território. Cumprindo
o papel de complementar as ações de vigilância ostensiva e monitoramento por
sensoriamento remoto, para formar um sistema de micro e macro monitoramento
das fronteiras do PIX
,,.._

Consiste na realização de expedições de grupos de até 15
índios, visando vigiar e assinalar fisicamente a ocupação indígena do território.
As ações de perenização vegetal das linhas de fronteira deverão ser
reformuladas a luz do avaliação e acompanhamento técnico a ser realizado em
1995 e finalizado em 1996.

4

Capacitação em Vigilância e Proteção das fronteiras

Objetiva dar continuidade a capacitação básica dos índios
envolvidos diretamente na vigilância ostensiva do PIX.
Consistirá da realização de curso, com metodologia e
currículo mínimo definido em 1995, com a participação de assessorias
competentes, inclusive pedagógica.
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5.
Mapeamento das Diferentes Visões sobre as Fronteiras do Parque e
seu Entorno, por parte das etnias que lá residem.
Objetiva levantar e mapear as formas como as diferentes
etnias residentes dentro do PIX delineam sua geografia, incluindo
seus
respectivos circuitos de troca e os diferentes tipos de relações que estabelecem
com diferentes atores localizados no entorno do Parque. Para realizar este
trabalho deve-se contar com antropólogos, previamente instruídos para
manejarem informações cartográficas. Há necessidade de se realizar visitas as
aldeias do Parque onde serão realizadas entrevistas e atividades interativas com
as comunidades, com apoio de material cartográfico, previamente elaborado para
este fim.
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B-

PROJETO DE EDUCAÇÃO DO PARQUE DO XINGU

B.1-

JUSTIFICATIVAS

A educação é uma forte reivindicação não só dos índios
xinguanos, mas dos povos indígenas em geral e tem a sua justificativa óbvia nas
contingências impostas pelos processos de relação com os brancos e de
dominação. Com o estabelecimento e intensificação do contato, o domínio do
português e da escrita tornou-se um condicionador para a sobrevivência destes
povos.
Diante da grande e progressiva pressão exercida pela
sociedade envolvente, os grupos indígenas do Xingu têm respondido com
resistência e com uma demanda cada vez mais expressiva por educação formal.
A escola lhes aparece, naturalmente, como espaço capaz de informa-los sobre
elementos simbólicos que os auxiliem na autodefesa, ao tempo em que os
possibilite interagir, em condições menos desvantajosas, com a sociedade
nacional. Cercados corno estão por cidades e fazendas, e por diversos agentes
que visam ocupar espaços dentro destas áreas indígenas, como madereiros,
garimpeiros, estes índios têm sido constantemente lesados nas relações que o
processo histórico do contato têm lhes trazido.
Antes deste Projeto, algumas comunidades do Xingu mandavam seus jovens
para estudar nas cidades , gerando resultados muito negativos. Estes jovens
terminavam por ter que enfrentar as conseqüências do distanciamento do
relacionamento familiar e comunitário, como a exposição à aquisição de hábitos
nocivos, problemas de moradia, alimentação, além das dificuldades no
acompanhamento escolar devido a sua condição lingüística e cultural.
Na ausência de outra alternativa, no Xingu os próprios índios
resolveram assumir o processo de ensino escolar em suas aldeias. Temos hoje
no PIX um total de vinte e cinco escolas. Algumas delas estão sendo criadas com
o incentivo que as comunidades tiveram com o início do Projeto, outras já existem
há alguns anos e vem acontecendo pela iniciativa dos índios, com algum apoio
da FUNAI e muitas carências.
O Projeto de Educação para o Parque do Xingu foi
antecedido por urna história de preparação que remonta a alguns anos, período
que assistiu a muitas discussões com as lideranças indígenas e,
consequentemente, a geração de muitas expectativas, até que fosse possível a
sua execução com os recursos hoje disponíveis e da forma estabelecida pela
equipe responsável por sua formulação
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Nascido da reivindicação indígena, veio colaborar com estes povos
na construção de sua escola própria. Líderes e professores índios do Xingu têm
deixado transparecer a clareza com que percebem esta escola própria, vinda não
para fornecer o entendimento do mundo dos brancos enquanto veículo para a
aquisição dos símbolos destes em substituição aos seus próprios, mas, ao
contrário, como meio para fortalecimento interno e tomada de posicionamento na
relação com os brancos em moldes mais justos.
Em correspondência
a esta visão de educação escolar
indígena, o Projeto
tem como atividade prioritária a formação dos
professores índios, estes sujeitos na definição de uma escola e de um currículo
específico. Hoje já contamos com um grupo de professores escolhidos por suas
comunidades em virtude de suas habilidades pessoais.
O Projeto de Educação para o PIX pretende concretizar-se
em educação bilíngüe para os 17 povos do Xingu. Diante das limitações e com
muito esforço, antes do Projeto, os professores do Xingu vinham conseguido
encaminhar nas aldeias um processo de alfabetização em português. Com o
avanço do trabalho de fixação da grafia nas línguas indígenas, resultado do
trabalho desenvolvido nos três cursos precedentes e entre seu intervalo, hoje há
a possibilidade concreta de se trabalhar na línguas nativas, com crianças
indígenas monolíngues.
As etapas deste Projeto têm um longo caminho a percorrer,
posto que se configura como proposta de educação escolar específica. Esta
requer um profundo conhecimento do universo dos povos que irá atingir, como
base para a elaboração de currículos, metodologias, calendários, material
didático, material nas línguas indígenas, etc. Carece também de um efetivo
trabalho com estes professores, pois a maioria deles está ainda em fase de
alfabetização,
necessitam
de acompanhamento
pedagógico
constante e,
principalmente, de que a continuidade da sua formação seja assegurada.
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B.2-

OBJETIVOS

- Formação: O Projeto prioriza a formação dos professores
índios que efetivamente irão assumir as escolas do Parque. Foram programados
oito cursos de formação, num intervalo de quatro anos (dois por ano), momento
em que será mobilizado um número razoável de estudiosos· dos povos do Xingu,
que darão a sua contribuição na preparação dos cursos, na sua realização e na
condução de seus resultados. Esta mesma equipe se propõem a acompanhar os
professores dos grupos que estudam, no decorrer das atividades do Projeto.
- Apoio as Escolas: As escolas do Xingu necessitarão contar
com uma infra-estrutura básica. No que tange a construção das escolas, já ficou
acertado com as comunidades, que os prédios que irão sediá-las serão
construídos pelos próprios índios com materiais próprios e segundo a sua
arquitetura tradicional. O Projeto esta fornecendo tabuas para a confecção dos
bancos e mesas. Mas as escolas carecerão de outros materiais, como
mimeógrafos, baterias para luz em aulas noturnas e outros materiais
permanentes, material escolar ( que aumenta proporcionalmente ao número de
alunos, que também aumenta com o fortalecimento das escolas), e, o que é muito
importante, uma pequena biblioteca.
- Produção de Material Didático: A formação de professores
índios e a criação destas escolas acarretam outras necessidades. De nada vale
termos os cursos se não conseguirmos suprir estas escolas - escolas de índios
de diversas etnias - de material didático específico. O trabalho de produção de
material didático implica o envolvimento de pesquisadores, muitos deles, pois
precisamos atender a vários povos diferentes, até que se chegue a produzir
material adequado para a impressão. São altos os custos, pois exigem o
deslocamento de profissionais à área indígena e sua manutenção no campo, bem
como o deslocamento de informantes índios para trabalhar nos centros de
pesquisa em universidades com os pesquisadores.
- Supervisão nas Escolas : Surge da necessidade de se
realizar um acompanhamento e orientação dos professores índios nos intervalos
dos cursos, monitorando seu aproveitamento nos cursos e sua prática nas
salas de aula. Constitui-se, pois, em uma das principais reinvidicações das
comunidades ao Projeto. Devido as dificuldades de recursos vem sendo realizado
em parte pelos professores índios mais capacitados e em parte por viagens
periódicas as aldeias dos assessores da equipe
- Apoio a Organização dos Professores Índios: Partindo do
pressuposto que os próprios professores índios deverão ser os sujeitos do
desenvolvimento de um sistema educacional adaptado as especificidades do
Parque, o Projeto apoia as iniciativas de autonomia e busca de organização
própria, desejada pelos professores índios.s . Basicamente
viabilizando
condições para que possão se reunir e discutir com as lideranças comunitárias,
participação no planejamento e execução das atividades do Projeto, bem como
permitindo-lhes participar de encontros sobre a questão educacional indígenas
no Estado do Mato Grosso e Brasil, inclusive participação em fóruns de
discussão e deliberação das políticas públicas para a educação indígena.
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QUADRO DO PROJETO EDUCAÇÃO
DETALHAMENTO DAS MODALIDADES DE AÇÃO
MODALIDADE DE AÇÃO

COORDENAÇÃO TÉCNICA
DO PROJETO

ATIVIDADES
REALIZADAS/1994
- organização dos cursos
- viagens de
acompanhamento
- articulações com equipe
consultores

ACOMPANHAMENTO E
-viagens de
CONSULTORIA
acomoanhamento as àscolas
APOIO A ORGANIZAÇÃO
DOS PROFESSORES DO
PIX PARA PARTICIPAREM
DO PROGRAMA ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO INDÍGENA
DO MATO GROSSO - MT
- realização dos 1 ° e 2º
cursos
CURSOS E REUNIÕES
- reuniões de preparação
para cursos
- reuniões de avaliação

APOIO AS ESCOLAS

- aquisição de material de
consumo para escolas
- aquisição de material
permanente para escolas
- aquisição madeiras para
bancos e mesas para escolas

ATIVIDADES
REALIZADAS/1995

ATIVIDADES
PREVISTAS/1995

- organização do 3° curso
- articulações com equipe
consultores
- apresentação de projeto ao
MEC pi apoiar realização do
3° e 4° curso seguimentos
- donativos de mat. escolar
da FAE
- viagens de
acompanhamento às escolas

- viagens para
acompanhamento ao PIX
- viagens regionais para
articulação com municípios
- organização do 5° e 6°
cursos
- articulação com equipe
consultores
- viagens de
acompanhamento às escolas

- viagens a Cuiaba p/
professores participarem de
reuniões em Cuiaba-MT

- reunião geral no parque
- viagens p/ professores
participarem de reuniões em
Cuiaba-MT

- realização dos 3° e 4°
cursos
- reuniões de preparação e
avaliação
- reuniões e/ secretaria de
educação do Mato Grosso

- realização dos 5° e 6°
cursos
- reuniões de preparação dos
cursos

- o mesmo de 1994

- o mesmo para 1996

PREV.
O~ÇAMENT~
ARIA/1996

CRONOGRAMA
1996

32,829.00

Durante o
ano

13,912.00

Durante o
ano

5,233.00

Durante o
ano

71,644.00

Durante o
ano

6,900.00

Durante o
ano

./'

C-

Justificativas

C.1

,------.

Projeto de Apoio ao Processamento. Adequação e
Comercialização
de Produtos do Parque Indígena do Xingu

As comunidades indígenas em geral, inseridas numa
sociedade que lhes acena com um grande desenvolvimento tecnológico, sofrem
uma extrema dependência no atendimento das necessidades pós-contato mais
básicas, que coloca em risco a sua autonomia, e conseqüentemente a
conservação de seus recursos naturais. A busca da alternativas a esta situação
constitui-se, pois, em uma das suas principais reivindicações.
Os índios xinguanos são uma singularidade dentro do
universo dos povos indígenas da bacia do Xingu ao resistirem a pressão das
frente madereiras e garimpeiras, as quais já provocaram graves casos de
degradação ambiental em outras áreas indígenas desta bacia.
Alguns fatores foram

importantes para o

êxito desta

resistência:
•

A mística externa e Interna que sustenta o mito do Parque Indígena do
Xingu, como um paraíso de preservação ecológica e cultural, que gera
orgulho nos índios e respeito na sociedade envolvente.

•

A capacidade de organização e mobilização política das lideranças locais na
proteção de seus recursos, várias vezes demostrada, no passado nos
conflitos nos quais índios expulsavam madereiro, garimpeiros etc, de dentro
da área e a existência deuma geração de lideranças técnicas, preparadas
pelos irmãos Villas-Boas, quer tem exercido, de forma autônoma, a
administração de todo o PIX.

•

Por localizar-se em uma região de transição entre os ecossistemas de
cerrado e floresta tropical densa, o PIX, apesar de extremamente rico em
biodiversidade, não apresenta, por enquanto, as espécies vegetais mais
cobiçadas pela industrias madeireiras regionais ( mogno, por exemplo). Tão
pouco foram encontrados grandes jazidas de ouro.

•

Com o colapso do modelo assistencialista da Funai , o PIX passou a ter o
apoio da AVA/FMV/RFFI na busca de alternativas as demandas estruturais
pós-contato, este apoio cumpriu um papel tampão entre o assistencialismo
e a ausência total de assistência , criando, com os próprios índios, um
sistema de atendimento básico que vem suprindo as necessidades de
16
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saúde, educação e proteção territorial, evitando que estas demandas
pudessem ser utilizada pelas elites econômicas regionais na cooptação das
lideranças a seus interesses.
Recentemente ,no entanto, as comunidades indígenas do
PIX, cada vez mais pressionadas pela necessidade de suprir suas demandas e,
principalmente, por perceberem a rápida aproximação das frentes madereiras na
fronteira oeste e agropecuária na fronteira leste, sentem-se ameaçadas. Desde
então, a busca por alternativas econômicas auto-sustentáveis passarão a fazer
parte da pauta de reivindicações das lideranças comunitárias, tanto quanto
assistência em saúde e educação.
A discussão provocada pelo Projeto de Comercialização vem,
incentivando o debate interno com e entre as lideranças sobre a necessidade
premente das comunidades se organizarem na busca de alternativas econômicas
sustentáveis para seus projetos.
Antes do Projeto de Comercialização interferir neste debate,
a discussão das estratégias vinha sendo canalizada por duas vertentes
principais:
- Esforço comunitário na produção de produtos agro-extrativo.
e artísticos e sua comercialização nas cidades vizinhas e grandes capitais do
país, sendo que, geralmente, nestas trocas os índios foram e ainda são muito mal
remunerados, gerando frustração nos movimentos comunitários de produção, e
ainda provocando a exposição excessiva dos índios nos contatos externos, com
todas as conseqüências previsíveis.
- Criação de gado, por pressão dos pecuaristas, tanto sobre
as fronteiras do PIX, quanto internamente, a partir do incentivo a que os próprios
índios implantem pastagens dentro do PIX.
O Projeto de Comercialização passou então, na medida que
apresentou os seus primeiros resultados concretos, a apontar perspectivas para
as comunidades locais, tradicionalmente conservacionistas , sobre
novas
possibilidades para captação de recursos sem que seja necessário capitular a
uma tradição de preservação ambiental
e cultural que lhes é própria,
transformando estas coisas em valor a ser reconhecido pela sociedade ocidental
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Objetivos:

C.2
•

Apoio na consolidação
autogestão econômica.

•

- Apoiar as comunidades xinguanas
básica de comercialização

•

- Fornecer-lhes canais de articulação com redes de mercado alternativas

•

- Criar mecanismos simples de marketing para agregação, no preço de
mercado, do valor ambiental e cultural , inerente aos produtos agroextrativistas e artísticos xinguanos.

•

- Difundir tecnologias simples de armazenagem, conservação
processamento de excedentes agro-extrativistas ocasionais.

•

- Criar mecanismos de aproveitamento econômico da biodiversidade local e
dos etnoconhecimentos sobre a mesma

C.3
1-

da organização e capacitação indígena para a

no desenvolvimento de uma estrutura

e

Pressupostos do Projeto

Processo participativo de aprendizagem dos índios em todas as
etapas/ Capacitação Para Autogest§o.

As atividades do Projeto se constituem , em todas as suas
etapas, em um processo participativo de aprendizagem que leve a uma análise
compartilhada e um entendimento em comum das várias situações. Buscasse-a a
participação ativa e permanente dos índios, não como "dono" ou vítima, mas
como catalisador e "sócio" no desenvolvimento do Projeto. Serão desenvolvidas
formas inovadoras de participação indígena no planejamento e execução das
atividades, tais como:
1 ºDesenvolvimento de diagnósticos
e planejamento
participativo através da utilização de métodos de pesquisa e aprendizagem que
incentivem o envolvimento dos especialistas indígenas na construção de um
saber útil e mediado pela lógica e racionalidade própria da cultura, permitindolhes
apropriar-se integralmente do novo saber elaborado. Estes métodos
partem do pressuposto de que os indígenas não devem ser apenas objetos, mas
sujeitos na realização dos diagnósticos de maneira a que os resultados obtidos
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sejam automaticamente de consciência dos mesmos, facilitando assim possíveis
encaminhamentos.
2°Capacitação para a auto gestão administrativa das atividades
de comercialização e formação de multiplicadores indígenas de tecnologia
apropriada, consistindo basicamente de capacitação de representantes índios,
escolhidos pelas comunidades e geralmente jovens, que passam a ser
responsáveis técnicos pela gestão administrativo-financeira e
difusão de
técnicas de adequação, processamento dos produtos locais que forem
previamente aprovadas em experiências piloto.

2-

Apoio as Formas Autóctones de Organização.

Os processos de construção de alternativas econormcas
somente terão êxito se forem integralmente assumidos pelos próprios índios
através de organizações próprias. O ritmo do desenvolvimento das alternativas
deve acompanhar e ser balizado pela capacidade destas organizações
gerenciarem o processo.

3-

Princípio da Máxima Agregação de Valor

Um dos principais desafios colocado ao Projeto é o de
contribuir com experiências que viabilizem mecanismos econômicos alternativos
que remunerem os custos de preservação biodiversidade/ sociodiversidade das
áreas indígenas, enquanto patrimônio de toda humanidade. Inicialmente o Projeto
propõem-se desenvolver mecanismos visando a máxima agregação de valor aos
produtos indígenas na própria fonte e também estratégias que visem assegurar
a participação nos valores incorporados quando o produto sai do local de
produção. O principal mecanismo para agregação de valor na fonte será o
máximo de processamento "in loco" dos produtos de formas a que cada vez mais
os mesmos possam sair da fonte direto para o consumidor.

4Aproveitamento econômico da biodiversidade/ Diversificação da
Produç§o e de Mercados
A diversificação de produtos parte do princípio de que o
aproveitamento da ampla biodiversidade existente nas áreas indígenas é o
principal trunfo para o desenvolvimento da alternativas auto-sustentáveis. A
premissa é de que quando mais diversificado forem os produtos a serem
comercializados, maior
será a capacidade das comunidades manterem
autonomia perante as inconstâncias do mercado , bem como será um incentivo
aos padrões de produção e subsistência
indígenas, tradicionalmente
diversificados.
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O Projeto também incentivará a diversificação dos mercados
para as matérias primas e produtos agro-extrativistas processados, como um
mecanismo para reduzir o risco geral das perdas.

5-

Adequação do Produto e do Consumidor

A Adequação do/ao mercado será por duas vias: Primeiro a
adequação dos produtos indígenas as exigências sanitárias da legislação de
saúde e exigências de qualidade do mercado. A outra forma será a adequação
do mercado ao produto indígena, que é diferente dos produtos tradicionalmente
encontrados no mercado, inclusive com formas diferentes de serem consumidos.
nesta via os consumidores serão informados das peculiaridades dos produtos
dos índios, inclusive sobre as formas de preparo, uso e consumo dos produtos
da cultura indígena.

6-

Desenvolvimento de Marketing Indígena

Consiste basicamente no desenvolvimento de mecanismos
simples de marketing visando o reconhecimento do valor da preservação
ambiental e cultural inerente as áreas indígenas, através da cristalização de uma
grife e estratégias de concientização do consumidor que lhes permita identificar
o significado do consumo dos produtos indígenas para a preservação das
florestas tropicais. Importante que as técnicas de marketing possam ser
apropriadas de forma autônoma pelas organizações indígenas através de
técnicas simples de multiplicação e ênfase em conteúdo artístico/cultural local.

,,--,

7Construção de Mecanismos Alternativos de Mercado/
Articulação com Redes de Comercialização/ Apoio a Implantação de uma
Estrutura Básica de Comercialização.
Objetiva desenvolver formas inovadoras de inserção dos
produtos indígenas no mercado e a criação de uma rede autônoma para
escoamento dos produtos oriundos do manejo autosustentado de seus recursos
A prioridade é o desenvolvimento de uma estrutura para
escoamento da produção, desde a aldeia até os mercados consumidores de
Brasília e outros centros consumidores, a partir da articulação/ cooperação
entre as comunidades; AVA, Funai, associações de consumidores a redes de
comercialização nacionais e internacionais.
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QUADRO PROJETO COMERCIALIZAÇÃO:
DETALHAMENTO DAS MODALIDADES DE AÇÃO

MODALIDADES DE AÇÃO

- apoio a organização

ATIVIDADES REALIZADAS/
1994
- reunião planejamento/agosto
- formação da equipe indígena
de coordenação do
projeto/dezembro

- diagnósticos
participativos/acompanhame
nto antropológico

- adequação dos produtos. (certificação e registros
sanitários)

- reuniões de conscientização
nas aldeias
- articulação Secretaria de
Saúde/DF e Ministério da
Agricultura
- apoio a construção de casa
da produção
- oficina de classificação de
farinha de mandioca

ATIVIDADES REALIZADAS/
1995
- viagem da equipe de
cordenação pelas aldeias
- reuniões planejamento/em
Bsb eXingu
- apoio a criação da ATIXAssociação Terra Indígena
Xingu
- apoio a viagem de
articulacão com mercado
- diagnóstico participativo
dos sistemas de produção
locais
- articulação com Secret.
Saúde e Agricultura/MT
- apoio a construção de casa
da produção
- definição de critérios para
certificação orgânica
- oficinas de higiene da
produção nas aldeias

ATIVIDADES
PREVISTAS/ 1996

PREVISÃO
ORÇAMENTARIA
ATIVIOADES/96

- seminário
AVA/ATIX/QUARUP

3,200.00

Fevereiro

11,800.00

Fevereiro
Setembro

- diagnóstico
participativo dos
sistemas produção/A.
antropológico
- ações para
adequação dos
produtos

3,500.00

CRONOGRAMA
1996

Durante o
ano

)

- difisão de tecnologias
apropriadas/novos produtos

- capacitação

- marketing xinguano

- curso de construção de
secadores solar e técnicas de
secagem de frutas
- consultoria sobre as
potencialidades da palmeira
macaúba
- visita técnica a experiências
de aproveitamento de óleos
vegetais-MG
- oficina de processamento de
polvilho

- curso de iniciação a
comercialização alternativa,
adequação e processamento
- dez/1994 25 índios

- desenvolvimento
participativo de propostas de
logomarca e nome da griff

'

- supervisão nas aldeias da
atividade de secagem de
frutas
- oficina de empacotamento
de banana-passa
- difusão de tecnologias de
processamento de mandioca
- oficina de purificação de
mel nativo
- oficina de processamento
de amendoim
- oficina de produção de
rapadura
- oficina de uso de balanças,
pesos e medidas
- curso de processamento de
óleos vegetais: introdução de
prensa hidráulica e
fabricação de sabão e
sabonete (óleos de inaja,
pequl, macaúba e babacú)
- curso de formação de
profesores índios: {eixo
temático: alternativas
econômicas)
- 2° curso de capacitação
(ATIX e Quarup) dezembro
- apresentação de propostas
de logomarca as
comunidades
- oficinia de produção de
rótulos e material de
marketing {xilogravura e
papel artesanal) novembro

)

-oficina de difusão de
tecnologias
apropriadas
- acompanhamento
de tecnologias

5,000.00

Durante o
ano

16,500.00

Abril
Agosto

.

- 3° curso de
capacitação
- 4° curso de
capacitação

, ....•.1. .J
' ..
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- apoio a estrutura de
comercialização

- Coordenação Técnica

- apoio a construção e
instalação da unidadde de
armazenamento e
empacotamento de produtos
xinguanos - Sobradinho/DF
- aquisição de equipamentos
(balanças, seladoras, etc)

- estabelecimento de
sistemas de fluxo e controle
de produtos
- articulação com redes de
comercialização alternativa e
solidaria no Brasil e
internacional
- aoulslcâo de embalaaens
Eng. Agrônomo
Henrique Marques R. da
Silva

••

Durante o
ano

- apoio a
consolidação da
estrutura e sistema
de comercialização

Eng. Agrônomo
Henrique Marque R.
da Silva

22,300.00

C.5

Autoavaliação e Perspectivas

O primeiro ano de atividades (1994), prejudicado por
dificuldades
institucionais
advindas da transição da FMV para AVA, ,
representou, no entanto, o início da conscientização das comunidades com o
Projeto através das atividades realizadas. O ano de 1995, evoluiu normalmente

,,"'-.

até o mês de julho, a partir de então vem tendo seu planejamento
prejudicado
pela perspectiva da fusão. No
entanto, estão sendo
realizadas a maior parte das das atividades previstas, o que esta permitindo
as comunidades adquirirem uma maior clareza sobre o Projeto, que se reflete
na ampliação da mobilização comunitária em torno da proposta, e para a AVA
numa oportunidade de ajuste geral das estratégias e metodologias utilizadas a
luz da experiência prática. O ano de 1996 representará o início da consolidação
das metas propostas.

Principais avanços para o Projeto previstos para 1995:
•

Conscientização das lideranças indígenas de que as alternativas
econômicas dependem de organizações próprias que assumam
paulatinamente a autogestão dos projetos. Criação da "Associação Terra
Indígena Xingu" (ATIX), ligada as comunidades do médio e baixo PIX e
aproximação das organizações do Alto: "Quarup" e "Mavutisíním"

•

Incremento na discussão e desenvolvimento de tecnologias apropriadas
para adequação e processamento de produtos potenciais: óleos vegetais,
derivados de mandioca, castanhas tradicionais, banana passa, sal vegetal e
arte indígena.

•

Abertura de canais efetivos de articulação do Projeto com redes de
comercialização alternativa e conclusão do desenvolvimento de logomarcas,
rótulos e material publicitário

•

Mobilização de várias
comunidades em 1995 para
comercialização de excedentes ocasionais em 1996

•

Contratação de técnico responsável pelas atividades do Projeto, o
engenheiro agrônomo Henrique Marques da Silva, que assumiu a execução
e supervisão dos trabalhos em área.

•

Realização de avaliação de viabilidade econômica da proposta do Projeto,
com resultados ainda para 1995, e que deverá influenciar o planejamento
futuro.

produção e
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Principais dificuldades:

~

•

O atraso no início do Projeto, no ano de 1994, fez com que não houvesse
uma mobilização significativa das comunidades para o aproveitamento e
produção de excedentes ocasionais refletindo-se em poucos excedentes
comercializáveis em 1995.

•

A entrada de um novo Administrador da Funai para o Parque do Xingu fês
com que ocorre-se um esvaziamento político operacional na Administração
Regional do Xingu, que é responsável por componentes importantes do
Projeto, como transporte e apoio a produção por exemplo.

•

Ausência de inventários ou diagnósticos dos sistemas de produção locais
que nos permita, tanto avaliar o potencial produtivo quanto possíveis
impactos do Projeto sobre os mesmos.

•

Na medida em que começa a haver um maior envolvimento dos vários
grupos com o Projeto, cada um com suas características culturais e
expectativas próprias, começamos a sentir a falta de acompanhamentos
antropológicos que nos ajude tanto nas orientações específicas quanto no
diagnóstico de possíveis impactos do Projeto na organização social de cada
grupo.

Metas para 1996

1.

- Capacitação e Organização

Objetiva:
- Concluir a capacitação de 1 O índios em noções
básicas de gerenciamento e administração para a comercialização e articulação
com redes de mercado alternativo, para assumam o papel de facilitadores do
processo de comercialização .
- Assessorar as organizações indígenas locais
na sua legalização institucional e adequação da sua estrutura administrativa para
gerenciamento de projetos econômicos.
A capacitação dos facilitadores será através de 2 cursos, de
curta duração, com assessoria didática e currículo mínimo, previamente definido,
e também através de estágios em organizações alternativas com experiências
práticas na execução e articulação com redes de comercialização.
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O apoio as organizações indígenas se dará através da
metodologia II aprender fazendo". São todas organizações jovens e que estão em
fase de consolidação. A AVA deverá assessorá-las na sua legalização
institucional para assumir a responsabilidade e exigências oficiais no processo
de comercialização. É previsto o apoio a realização de um seminário institucional
das diretorias das organizações, com assessoria competente.

2.

- Apoio a Consolidação da Estrutura e Sistema Básico

de Comercialização
Objetiva concretizar um sistema de fluxo de produtos
xinguanos e de receita das aldeias aos postos indígenas e destes até os
mercados consumidores, tendo como elemento aglutinador e organizador as
organizações indígenas locais. A consolidação deste sistema básico será um dos
produtos finais desta primeira etapa do Projeto, sendo crucial em 1996, a medida
que temos indicadores de que, neste ano, as comunidades estão preparadas e
motivadas para aproveitar seu excedentes ocasionais no sistema de
comercialização proposto. Envolve:
- A organização do sistema de transporte fluvial interno
do PIX e do transporte terrestre de pequenas e grandes cargas até as pontas da
rede de comercialização.
- Organização
armazenamento de produtos.

de

um

sistema de

recepção

e

- Estabelecimento de um sistema de controle de
produtos desde a saída das aldeias até o retorno a mesma da receita obtida com
a comercialização.
- Consolidação da articulação com redes de
comercialização alternativa no Brasil, que estejam dispostas a receber os
produtos xinguanos.

3.

- Processamento e Adequação

Objetiva dar continuidade a atividade de introdução de
tecnologias apropriadas visando o desenvolvimento de novos produtos a partir
dos excedentes ocasionais existentes, bem como orientação quando a
procedimentos necessários nas fases de coleta, armazenamento e manipulação
visando assegurar a qualidade necessária e a adequação as exigências do
mercado consumidor. Tanto as tecnologias apropriadas quanto os procedimentos
de adequação objetivam desenvolver mecanismos para agregação de valor e
estabelecimento de padrões de qualidade para os produtos xinguanos, tornandoos capazes de ocupar e manter espaço em nichos do mercado alternativo.
4.
- Diagnóstico participativo de Impacto nos sistemas de
produção - Acompanhamento antropológico do Projeto
26
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Objetiva a realização de diagnóstico
quantitativo e
qualitativo dos sistemas de produção xinguanos, visando obter elementos
indicadores da potencialidade e limites destes sistemas.
Consistirá da formação .de grupos de trabalho, compostos de
especialistas índios das principais etnias envolvidas com o Projeto, técnicos em
recursos naturais, assessoria metodológica e antropólogo que, utilizarão métodos
de diagnóstico participati.vo, já conhecidos e experimentados com sucesso no
Brasil, Ásia e África. Serão utilizados diversos instrumentos como mapas
geográficos, históricos e de recursos naturais , desenhos, materiais locais,
questionários, etc.
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D.

PROJETO DE APOIO AOS TRANSPORTES

D.1

Justificativas

A extensa malha hidroviária do Parque do Xingu, aliada ao fato da
grande maioria das aldeias indígenas encontrarem-se as margens dos rios,
coloca o transporte fluvial como um dos principais elementos do cotidiano local.
Tradicionalmente as culturas xinguanas desenvolveram formas
propnas de convivência
com os rios. As últimas décadas, no entanto,
assinalaram modificações da forma tradicional de vida das comunidades
xinguanas, suscitando novas demandas e implicando na urgência de mecanismos
de readaptação, que mantenham a autonomia das comunidades locais.

-

As modificações no sistema de transporte, representam um dos
exemplos mais claros deste processo. As embarcações tradicionais que ainda
continuam a ser usadas nas atividades típicas do cotidiano, são obsoletas frente
a necessidade de rapidez que as novas demandas impõem. A urgência no
atendimento às doenças trazidas pelo branco, que geralmente se manifestam
com gravidade; a necessidade de proteção de seus ricos recursos naturais,
constantemente sujeitos a ação predatória de caçadores, pescadores
e
madereiros, bem como a necessidade de transporte de produtos e mercadorias ,
são exemplos e nos mostra, a importância do apoio ao desejo das comunidades
xinguanas de um sistema de transporte seguro, racional, regular ao qual todos
se adequem.
Ao longo dos anos, o sistema de transporte do PIX e manutenção e
reposição dos motores , se caracterizou como um atributo da FUNAI . No entanto
o constante corte de recursos financeiros sofrido pela mesma , tem levado a
redução drástica da assistência dada ate então , provocando a rápida
deterioração do sistema de transportes local .
Uma visita aos depósitos de materiais dos postos indígenas e de
algumas aldeias , onde comumente se encontram muitas carcaças de motores
abandonados , permite algumas inferências : primeiramente , o parque
comparando-se com outras áreas indígenas igualmente dependentes de motores
, foi agraciada por doações governamentais ou não , de muitos equipamentos de
navegação , principalmente para os postos indígenas . Uma segunda conclusão é
de que não houve qualquer experiência visando desenvolver um trabalho
articulado e permanente para a manutenção dos equipamentos recebidos . A
lógica inicial de receber motores , utilizá-los em sua carga e potência máxima , e
a ausência de manutenção e orientação dos índios com o trato dos motores ,
reduz drasticamente a vida útil dos mesmos.
Neste contexto .a existência de um sistema de transportes moderno
e eficiente
não encontra uma contrapartida a nível de capacidade de
manutenção por parte dos índios, provocando um ciclo vicioso e historicamente
alimentado de dependências das comunidades locais para com agências
externas de apoio . Tal situação, exige da AVA ações coerentes com seu objetivo
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de apoio a luta por autonomia das comunidades indígenas com as quais trabalha
. O presente projeto atende a este objetivo.
No intuito de apoiar as comunidades locais a superar tais
deficiências este projeto apresenta as seguintes propostas:

D.2-

Objetivos Gerais

Apoiar o esforço das comunidades xinguanas por maior autonomia
no atual sistema de transportes do PIX.
- Incentivar
transporte do PIX

a racionalização e otimização do sistema interno de

Permitir aos índios o acesso à conhecimentos técnicos sobre os
motores e barcos, provocando-lhes maior zelo e responsabilidade no trato dos
mesmos
Desenvolver uma estrutura local de manutenção e consertos de
barcos e motores.
Assegurar apoio logístico de transportes aos projetos desenvolvidos
dentro do PIX
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QUADRO PROJETO TRANSPORTES
DETALHAMENTO DAS MODALIDADES DE AÇÃO
MODALIDADES DE AÇAO

OFICINA-ESCOLA
FORMAÇÃO DE
MONITORES

APOIO A ORGANIZAÇÃO
SISTEMA DE
TRANSPORTE DO PIX
KAYTUKA

ATIVIDADES
REALIZADAS/1995

ATIVIDADES
REALIZADAS/1994
- construção das
instalações
- estágio externo
- mecânico - instrutor
para a oficina-escola

- aquisição equipamentos
- conclusão da consírucão
- curso de capacitação/
Diauarum - abril
- estágios externos
- consultoria

- consultoria
- pagamento de pessoal
- manutenção
- apoio a aprendizagem
índios

-

pagamento de pessoal
treinamento índios
manutenção
reforma

ATIVIDADES
PREVISTAS/1996
- aquisição equipamentos e
material de consumo
- consultoria
- definição de curriculo
- estágios externos
- artículaoão SENAI
- reunião de planejamento
- apoio a manutenção

- doação para A TIX

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
1996

CRONOGRAMA
1996

7,000.00

1 º trimestre

10,600

1 ° trimestre
4° trimestre
(estáaío)

6,400.00

1 ° trimestre
(reunião)

D.4-

Autoavaliação e Perspectivas

Tendo como objetivo principal a capacitação e o apoio a
organização dos índios para manter a autonomia do atual sistema de
transportes do PIX, o Projeto tem cumprido parcialmente suas metas,.
Pontos Positivos:
,,-..

- Desencadeou-se o debate com as lideranças sobre a
organização do Sistema de Transporte interno do PIX., sendo inclusive
esboçado, de forma participativa, um roteiro e calendário de um sistema regular
para
transporte de cargas e pessoal, através da sincronização
dos
deslocamentos de uma lancha no Alto Xingu e outra no Médio. d
- As dificuldades com os recursos humanos não índios , se
contrapõe a rápida evolução que alguns aprendizes índios vem tendo na prática
de manutenção de motores e embarcações: Dois índios que Projeto vem
apoiando, inclusive na realização de estágios em oficinas especializadas fora do
Parque, vem adquirindo respaldo das comunidades como mecânicos , e cada
vez se envolvem mais com a execução do Projeto, atuando inclusive como
instrutores dos mais jovens. Também foi estimulante ver os índios, a partir de
um treinamento recebido na Oficina-Escola, realizarem , sem auxílio de branco e
com sucesso, atividades de calafeto e manutenção do casco da lancha Kaytuka.
Até então, qualquer atividade similar era realizada fora do Parque, as custas de
muitos recursos
e longas interrupções
do funcionamento normal da
embarcação.
- Apesar de ter cumprido parcialmente as metas propostas,
a consultoria desencadeada em 1994, veio acrescentar um maior embasamento
crítico e técnico ao Projeto, que tem contribuído para a reflexão sobre seu
futuro.

Principais problemas:
- Devido as dificuldades
Projeto iniciou-se tardiamente em 1994. A
instalações da Oficina-escola somente foi
provocando um atraso do seu funcionamento

da transição de FMV para AVA, o
meta principal de conclusão das
concretizada no início de 1995,
efetivo.

31

A sua concepção inicial previa um mecânico instrutor
permanentemente na Oficina, que seria o responsável, tanto por seu
funcionamento , como pela capacitação e acompanhamento
dos índios
mecânicos., que seria um processo contínuo, Há dois anos, o mecânico Manoel
do Carmo vinha sendo preparado para assumir a função de mecânico-instrutor,
no entanto, no início de 1995, alegando motivos pessoais, o mesmo rompeu seu
contrato com a AVA,. Colocando o Projeto na necessidade de encontrar novo
mecânico, com perfil adequado a s particularidades do trabalho em área
indígena, o que vem se tornando uma tarefa difícil.
- Foi contrado um consultor , especialista
em motores e
embarcações e com experiência neste trabalho em outras áreas indígenas, para
elaborar um currículo mínimo e definir uma metodologia para a capacitação dos
aprendizes índios. No entanto, a conclusão de seu trabalho, que implicava em
novas viagens ao PIX, ficou incompleta devido a uma solicitação das lideranças,
que , alegando dificuldades de relacionamento com o consultor, solicitaram a
AVA o encerramento de seu trabalho.
- A ausência de um responsável
a coordenação do Projeto
·

técnico para acompanhar

Perspectivas
Estamos desencadeando articulações com o SENAI, de
Belém do Pará,
que possuí um setor específico para capacitação
em
manutenção e mecânica de motores fluviais e embarcações , visando a
possibilidade de um possível convênio dos mesmos com a Adr-Xingu e ATIX
e/ou AVA para assessoria na elaboração de um currículo específico para o PIX,
realização de cursos e supervisão da Oficina-Escola. Como o SENA! vem
mostrando interesse, é possível que este convênio possa inclusive significar a
possibilidade de novos recursos para a continuidade do Projeto .
O ano de 1995 representa a cristalização do Projeto para
as comunidades e lideranças. Em 1996 pretende-se evoluir o dialogo sobre o
mesmo, abrindo -se mecanismos para que, as lideranças possam participar
mais ativamente da avaliação , planejamento e definição do papel que
vislumbrão para o Projeto.
Os primeiros resultados indicam, claramente, que se deveconfiar em que os atuais quadros indígenas envolvidos com o Projeto terão um
papel preponderante no seu aprimoramento e continuidade.
Como não temos perspectivas de mais recursos para este
Projeto a partir de 1997, 1996 deve ser um ano onde , apesar das dificuldades ,
se pnonzará a consolidação de alguma das principais metas propostas
inicialmente . As atividades previstas para serem consolidadas são:
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1.

APOIO A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA INTERNO
DE
TRANSPORTES FLUVIAIS DO PIX: Visa dar continuidade ao debate provocado
pelo Projeto sobre a necessidade de se ordenar o sistema de transportes do
PIX, visando sua otimização com economicidade, bem como apoiar sua
implantação , a partir de uma parceria entre a Funai, comunidades e AVA
2.
OFICINA ESCOLA: Consiste de uma oficina mecânica devidamente
equipada para realizar a manutenção básica dos equipamentos de transporte
utilizados pelas comunidades indígenas do PIX .

r>

Além da função principal de manutenção básica dos equipamentos ,
duas outras se destacam para a Oficina-Escola. Primeiro , deverá centralizar,
atuando como ponto de convergência , todas as questões correlatas com o
sistema de transporte do parque , constituindo um núcleo local de sistematização
de experiências na busca de maior independência em relação aos transportes .
Espera-se , conseguentemente , que a oficina se torne um filtro crítico das
demandas de equipamentos apresentadas pelos Postos Indígenas e Aldeias às
entidades de apoio .
Uma outra função é a de difundir junto aos índios uma nova lógica
no uso dos motores . Para tanto deverá assumir um caráter de formação ,
disseminando uma perspectiva tecnicamente correta e responsável no tratamento
dos equipamentos como um todo.

3.
FORMAÇÃO DOS MONITORES DE MECANICA : Esta
atividade parte da evidente necessidade de se oferecer as orientações básicas
da técnica de uso e mecânica dos equipamentos para os índios . O monitor a ser
escolhido por cada comunidade , será o responsável de cada aldeia ou Posto
pela manutenção e uso dos motores e quaisquer outros equipamentos que
demandem conhecimentos mecânicos , deverá receber treinamentos técnicos
que lhe dê competência para zelar pelo uso correto dos equipamentos e
capacidade para realizar a manutenção básica e pequenos reparos , devendo se
constituir no interlocutor preferencial , sobre questões relacionadas com os
equipamentos e sistema de transporte .
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1111.

Projeto Panará

O Projeto Panará surge de uma demanda de apoio, colocada
pelos Panará à Fundação Mata Virgem , a sua reivindicação de receber uma
indenização do governo pelas perdas provocadas pela transferencia dos
remanescentes do grupo de seu território tradicional para o Parque do Xingu.
A FMV desencadeia a partir de então uma articulação maior
no intuito de juntar as competencias necessárias ao sucesso do pleito dos
Panará De ante-mão colocava-se a necessidade de assessoria jurídica,
assumida pelo então Núcleo e Direitos Indígenas ( NDI). Os encaminhamentos
jurídicos suscitavam a evidencia
de documentação histórica que os
embaçassem, competência do CEDI que se propôs colaborar. E por fim, para
suprir a necessidade da comprovação e acompanhamento antropológico dos
Panará, o Environmental Defense Fund ( EDF) colocou a disposição o
antropólogo Steve Schwartzman, principal conhecedor do grupo.
Durante este processo de articulação, que formou as bases
de uma parceria fundamental para o êxito que o Projeto vem logrando, os Panará
realizaram uma expedição de reconhecimento em seu território tradicional
identificando parte que ainda se encontrava preservado e sem ocupações. A
partir de então a retomada desta parte do território também passou a ser parte
das reivindicações dos Panará.
Em 1992 se estabelece, a partir das especificidades e
competências, as atribuições de cada uma das instituições no Projeto. A FMV,
que se caracterizava pelo sua capacidade de mobilização logística em campo e
articulação com os índios e a ADR-Xingu, assumiu a responsabilidade de apoio
aos Panará na reocupação de seu território tradicional, ajudando a viabilizar as
condições para o retorno do grupo a sua área.
Esta tarefa adquiriu importância a medida que, para se
desencadear qualquer encaminhamento jurídico para reintegração da posse do
território tradicional dos Panará, necessitava haver uma ocupação, de fato, no
local. Em 1992, os Panará, com o apoio da ADR-Xingu, fizeram uma tentativa
frustada de localizar, por terra, a área preservada e identificada anteriormente
por sobrevôo.
Em 1993, a partir informações cartográficas, fornecidas pelo
CEDI, a FMV consegue identificar as vias de acesso a área, estabelecendo então
com os Panará uma estratégia de reconhecimento e ocupação da mesma.
Identificou-se como ponto de apoio para acesso a região uma pista de avião,
isolada no meio da floresta,
supostamente usada por garimpeiros e
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aparentemente abandonada. Após dois sobrevôos e tentativas frustradas de
pouso na mesma, mudou-se a estratégia, com o intuito de acessar o local por
terra.
A FMV e os Panará montam uma equipe de reconhecimento,
para chegar ao local pelas estradas e desencadear o processo de ocupação. O
único instrumento para orientação era uma foto de satélite da região. Depois de
dois dias deslocando-se dentro de fazendas a equipe consegue chegar ao local,
e usando álibi, identifica que a pista de avião e que, a ocupação ali localizada é a
ponta de lança do movimento de grilagens de terra na região, envolvendo
autoridades e políticos do Estado do Mato Grosso. Pela primeira vês, desde a
transferencia para o Xingu, os Panará voltam ao Rio Nascepotide, verdadeira
lenda da sua cultura. As suas margens, e a duas horas de caminhada da
ocupação dos grileiros, os Panará derrubam ·uma roça, assinalando o início, de
fato, de retomada de seu território tradicional.
Meses após, ainda em 1993, no momento de retornar ao local
para a queima da roça, lideranças Panará, resolvem não fazê-lo, alegando
questões de seguranças e de clima. O tempo mostrou que os Panará tomaram a
decisão acertada: - no exato local onde eles fizeram a derrubada, no ano
seguinte, os grileiros fizeram uma grande fazenda e houveram conflitos por terra,
com morte, entre os próprios grileiros.
Em 1994, evidenciado os riscos para a segurança física dos
Panará através do acesso pela estrada, optou-se por usar a Aldeia do
Kubenkokre como ponto de apoio para o acesso dos Panará ao seu território,
através do Rio lriri. Apesar de logisticamente ser mais difícil, ganhava-se em
segurança, evitando-se assim qualquer movimentação pelas fazendas.
Neste ano, com o acompanhamento permanente de campo
de José Francisco Freire, e a valiosa presença do do antropólogo Steve e o
apoio e supervisão logística da AVA, os Panará identificam novo sítio,
desencadeando a derrubada de mata para fazer nova aldeia, pista de avião,
roça e construção de casas. No final do ano, já com a ocupação estabelecida, a
aldeia
recebeu a visita da antropóloga perita da Funai, que realizou a
identificação oficial da área como de propriedade legitima dos Panará.
Para 1995 estabeleceu-se como prioridade viabilizar, na nova
aldeia, as condições essências para a mudança definitiva do grupo no ano
seguinte. Basicamente: pista em condições de pouso e decolagem, roça grande
que permita alimentar os Panará em 1996; casas para as famílias e pessoal de
apoio. Várias equipes de Panará, revezaram-se no campo durante vários meses,
sob a coordenação de campo permanente de Freire e apoio do escritório da
AVA para cumprir estas metas.
Importante reiterar que o cumprimento das metas, envolveram
complexas logísticas de transporte (aéreo, fluvial e terrestre), de atendimento a
saúde e de segurança para as equipes envolvidas, implicando no desdobramento
do pessoal envolvido, que mantiveram-se em mobilização permanente.. Maiores
detalhes encontram-se nos inúmeros relatórios. Cabe destacar o desprendimento
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e dedicação da equipe de campo que trabalhou sob permanente ameaça, a sua
integridade física, por parte dos fazendeiros e grileiros da região.
Também é importante ressaltar que todas estas atividades
de viabilização das condições para o início da mudança dos Panará, função
principal da FMV/AVA dentro do Projeto, foram realizados, em sua grande parte,
com recursos oriundos da RFF 1.
No mês de outubro, último, os Panará iniciaram sua mudança
efetiva : 47 pessoas, incluindo mulheres e crianças já estão morando na nova
aldeia, onde encontraram casas, roça e pista de avião em condições ,
desencadeando uma nova etapa do Projeto.
Alguns elementos, no nosso ponto de vista, caracterizam a
nova etapa:
•

- Começa a ser assimilado, regionalmente e nacionalmente, o fato dos Panará
serem os donos efetivos daquele território. Um grupo maior de índios
residindo permanentemente na nova aldeia, reduz os riscos de invasão dos
regionais. Há melhores condições de trabalho e segurança para as equipes
de apoio.

•

- O papel de apoio logístico, que vinha sendo realizado pela FMV/AVA, a
partir de outubro, começou a ser assumido efetivamente pela Funai, já como
resultado da influência de Márcio Santilli, como presidente do orgão. A
mudança dos 47 Panará foi realizada com avião da Funai, que inclusive
nomeou um chefe de posto para nova aldeia, que já esta residindo no local.

•

-O antropólogo Steve Schwarstzman, sempre presente
em todos os
momentos que o Projeto vem passando, agora residindo em Brasília, está
assumindo, de fato, o papel de coordenação geral do Projeto.

•

- Também, a partir de outubro, pela primeira vez desde seu início, Projeto
recebeu recursos substanciais ( US$ 75,000.00) que não vem diretamente da
RFFI, e que estão sendo gerenciados pelo ISA.

•

- A entropia institucional que a AVA vive no momento, limita-lhe muito as
condições de trabalho.

r>

Diante destas evidencias, e partindo do pressuposto de que a
FMV/AVA cumpriu boa parte das atribuições que lhe couberam na proposta
inicial do Projeto Panará, há necessidade de redefinirmos as ações e os papéis
das instituições envolvidas para esta nova etapa que se inicia no Projeto Panará
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