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APRESENTAÇÃO.

Após concluida a demarcação da área indígena Menkragnoti, a FMV e RFFI
empenharam-se em superar um novo desafio, o de reverter, com ações estrategicamente
eficazes, o atual modelo de exploração econômica que há cerca de duas décadas vem sendo
implantado na região amazônica. Modelo
pautado em interesses imediatistas e
inconsequentes, totalmente descompromissados com o cumprimento de sua função social.
Sobre tudo, atividades predatórias de recursos vários, inerentes à biodiversidade, bem
como, exploração da mão-de obra de populações menos assistidas, são características deste
modelo repulsivo.
Infelizmente, várias áreas indígenas são atingidas por este desastroso
processo, já amplamente demonstrado em documentos específicos. Diante disto, faz-se
necessário um planejamento de ações distintas mas integradas, prevendo componentes de
saúde, educação, vigilância do território e programas de exploração econômica alternativos
aos atuais, que possam viabilizar a luta comum tanto daquelas comunidades quanto de
comunidades de todo o mundo, preocupadas com a preservação do patrimônio cultural e
natural dos povos indígenas e consequetemente toda a sociobiodiversidade, na sua mais
ampla concepção.
Vários documentos foram elaborados, com diagnósticos bem fundamentados,
em que a realidade dos índios naquela região foi amplamente retratada. Da mesma forma,
ações prioritárias foram sugeridas em documento bastante pertinente, "Ações Prioritárias
Para a Área Indígena Bau/Menkragnoti'' as quais buscariam um futuro de manutenção das
riquezas culturais e ambientais.
Dando continuidade aos trabalhos, sendo uma das diretrizes básicas da nova
organização, a FMV propõe, para o alcance do objetivo principal desta entidade, ou seja, a
proteção de áreas indígenas e seus ecossistemas contra modelos predatórios de exploração
de recursos naturais, um Plano Integrado de Ações, o qual, sustentado em quatro
componentes básicos: a) Programa de assistência médico-odontológica nos moldes do já
existente no Parque Indígena do Xingu. b) Programa educacional para crianças e adultos
com formação de recursos humanos originários da própria comunidade; e) Programa de
segurança territorial e vigilância das fronteiras d)) Plano de manejo e exploração em
regime auto sustentado do patrimônio florestal.
Entretanto, o acúmulo de experiências face as peculiaridades da lógica
indigenista, , levou-nos a concluir que dada a complexidade e dimensão de um plano desta
envergadura, toma-se conveniente adotar uma estratégia de modulação das ações já
propostas, envolvendo menos recursos, permitindo que futuramente possam ser acopladas
na formação do plano integrado, amplo e abragente.
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Em decorrência, seguem propostas com ações pontuais baseadas nos
componentes acima descritos, que poderiam ser chamadas de um Plano de Ações
Imediatas( PAI).
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II

JUSTIFICAÇÃO.

A periodicidade de contato da FMV com as comunidades da área indígena
Menkragnoti possui um caráter esporádico e aleatório, permanecendo como conceito, a
figura de um provável aliado, porém , distante e ausente de suas dificuldades cotidianas.
No entanto, representantes de madeireiras e garimpeiros estão presentes diariamente,
suprindo necessidades comunitárias emergentes e em consequência cooptando lideranças e
parte das comunidades.
É evidente a existencia de outras lideranças que não compactuam com o atual
processo , pois, percebem as consequências nefastas que aguardam seu povo, mas no
momento , encontram-se enfraquecidas perante a situação criada de dependência e total
desassistência por parte de órgãos governamentais. Percebeu-se que, sob o argumento de
suprir as necessidades comunitárias(saúde, educação, etc), justifica-se a abertura para os
sistemas econômicos vigentes.
Como forma de contrapor-se a enorme pressão exercida pelos agentes
econômicos regionais, e também de fortalecer tais lideranças opositoras, intensificando os
seus laços com a FMV, justifica-se a convergência de esforços no sentido de buscar
respaldo ao viabilizar tais serviços para as comunidades.
É bom ressaltar que tais atividades não devem ser consideradas como
assistencialistas, mas sim como medidas estratégicas que poderão viabilizar um futuro de
independência e auto suficiência para aqueles povos. Os índios no Brasil, como todas as
outras minorias(negros, agricultores sem terra, favelados) são desassistidos de infraestrutura básica e constantemente marginalizados no processo evolutivo da sociedade
moderna.

Excepcionalmente, os índios em questão têm suas terras demarcadas em uma
regiao com grande vocação para cobertura florestal e consequentemente a exploração
sustentável de seus fartos recursos. Isto significa que ao conseguir diminuir os impactos
negativos sobre os ecossistemas da região e se manejada racionalmente com técnicas
preservacionistas, a floresta tropical, com a intensa biodiversidade que lhe é peculiar,
poderá fornecer inúmeros recursos .não somente para as comunidades indígenas , mas para
toda a humanidade.
Todavia , a sustentabilidade dos recursos naturais dependerá de como as
comunidades indígenas admnistrarão tais recursos face às pressões de demanda da
economia do mundo moderno. Evidencia-se, portanto, o papel fundamental que a FMV
desempenhará no curto e médio prazo, ao viabilizar o repasse de instrumentos e técnicas,
capacitando-os a uma relação equilibrada com a sociedade envolvente.
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O cenário atual conta com algumas circunstâncias que favorecem o início
pela FMV de tais atividades. Recentemente a Justiça Federal determinou por meio de
liminar que a União Federal, neste caso representada pela FUNAI, proceda a desintrusão,
da área em questão, de todos os não índios que praticam atividades econômicas dentro dos
territórios Kayapó. Somando-se a isto, recentemente houve a expedição em linhas
fronteiriças da área Menkragnoti, onde estiveram presentes a FMV e índios de várias
aldeias e gerações. Estes fatos vêm despertando entre as comunidades preocupações sobre
o futuro, propiciando à debates e percepção da importância de preservarem seus territórios.
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III

PLANO DE AÇÕES IMEDIATAS (PAI).

A) SAÚDE -Abordagem Emergencial - Subsídios para uma Proposta de
Atenção a Saúde.
Objetivos: Propiciar a permanência de uma equipe de saúde na área
Baú/Mekragnotire (Kubenkokre, Pukanu, Baú e Kapoto ), pelo período de dois meses
ininterruptos, com a finalidade de subsidiar um projeto piloto de atenção à saúde na área.
Uma vez apresentado o referido ante projeto é necessário que o mesmo tenha uma rápida
tramitação ( análise, correções, aprovação e alocação de recursos.) afim de que não haja
nova descontinuidade de nossas ações naquelas aldeias.
A equipe será composta por uma médica, um laboratorista e um dentista, que
desenvolverão as seguintes atividades:
a) atenção à saúde: atendimento da rotina diária das aldeias, tratando e registrando as
patologias mais :freqüentes.
b) observação da situação atual de assistência: para um melhor entendimento do
papel cumprido por madeireiros e donos de garimpas de modo a elaborar estratégias
eficazes de abordagem da questão do ponto de vista das políticas locais vigentes;
e) coleta de material biológico para diagnóstico de saúde: será feita coleta de sangue,
escarro e citologia vaginal (mulheres). O material será analisado em São Paulo. O objetivo
básico é mapear as doenças sexualmente transmissíveis (incluindo a SIDA), malária e
tuberculose.
d) passagem em Guarantã do Norte e Matupá: com o objetivo de verificar a infraestrutura de apoio à saúde existente e entender os mecanismos que condicionam a relação

entre índios, madeireira, garimpo e serviços locais de saúde.
Desenvolvimento das Ações: A Ora. Nair Tanaka deslocou-se para o
Kubenkokre no dia 17/03/94, em aeronave da Funai. No Kubenkokre se encontrará com o
técnico de laboratório Gaia, funcionário da Funai, residente em Pukanu. Entre 17 e 20 de
março próximo, a dentista Maria Elvira Toledo se deslocará para o Kubenkokre, em
aeronave da Funai de Cuiabá, encontrando-se com a médica e o laboratorista. Por volta de
31 de março, os três profissionais deverão estar encerrando o trabalho no Kubenkokre e se
deslocando para o Baú. A partir daí, a equipe deverá se deslocar para o Pukanu, encerrando
o trabalho de campo.
A programação está sujeita a alterações, na dependência das circunstâncias
encontradas. O apoio a equipe de campo será dado pela FMV e pela USMA/EPM, via
rádio. A coordenação das ações, a recepção e processamento do material coletado é de
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responsabilidade da USMA/EPM. Ao final do trabalho de campo e de posse dos resultados
dos exames laboratoriais, a equipe de campo, em conjunto com a FMV e USMA, deverão
elaborar um projeto piloto de atenção à saúde, para apreciação do "board'' nacional e
internacional.
Necessidades de Recursos: Todo material, bem como a remuneração da dentista e do
laboratorista estão garantidos. Faltam recursos para o pagamento das passagens aéreas,
combustível das aeronaves da Funai, pagamento de serviços da Dra. Nair Tanak:a, cujo
montante, discriminado em ítens, segue abaixo, para apreciação da RFFI.

1).Salário, Dra. Nair (US$ 2,000.00)mais encargos tributários
2) 3.000 litros de Avigás .. (US$ 1,00)
3) 2 passagens aéreas SP/Cuiabá/Guarantã
4) Eventualidades....................................................
5) Medicamentos e equipamentos médico-hospitalares...
Total .....•.•.•................

US$ 4,800.00
US$ 3,000.00
US$ 1,600.00
US$ 1,000.00
. .US$ 1,500.00
OS$ 11,900.00
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B) EDUCAÇÃO
~ Realização
Educacional para a Área Menkragnoti.

de atividades

previstas

no Projeto

O projeto atenderá as seguintes populações Kayapó:
Aldeia

População aproximada

Kubekàkre

500

Pykany

170

Baú

120

Kapôt

350

Cachoeira

150

Os Kayapó Metyktire e Mekrangotire vêm lutando desde a época do contato
para manter e recuperar a totalidade de seu território tradicional. Recentemente
conseguiram a demarcação das áreas tradicionais Kapôt (1984) e Mekrangotire (1992), esta
última obtida com o apoio político e financeiro da RFFI/FMV.
O projeto prevê dois semestres de atividades e será coordenado pela
professora Stela Wurker , a qual já reside e continuará por um ano na aldeia do Kapôt. A
remuneração da referida professora será contemplada pelo projeto educacional do Xingu,
pois, ela assumirá também a coordenação do projeto nas aldeias Kayapó situadas no Parque
do Xingu.
Futuramente, após o período previsto, para efeito do projeto, não deverá
existir separação entre área Menkragnoti e Parque Indígena do Xingu, sendo assim, o
projeto educação será reformulado em suas metas e unificado para as duas áreas.
JUSTIFICAÇÃO
Sem contar com assessoria educacional e recursos para programas neste
sentido, os Kayapo buscam saídas para resolver a questão da escolarização, necessária
diante do contato com a sociedade não-índia.
Nas aldeias Mekrangotire Pykany e Kubekõkre existem duas professoras nãoíndias, contratadas pelas madeireiras.
A contratação de professores não-índios exige profissionais qualificados.
Muitas vezes estes profissionais, devido ao seu despreparo acabam compactuando com a
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exploração das terras e riquezas indígenas, ignorando ou menosprezando a cultura destes
povos e reproduzindo programas educacionais que não são úteis para sua autonomia.
Outra iniciativa tomada pelos Mekragnotire e seus parentes Metyktire para
solucionar o problema da educação foi enviar um grupo de 32 meninos para estudar em
Guarantã do Norte, cidade próxima à área Mekrangotire.

A saída dos jovens das aldeias para estudar nas cidades próximas é
problemática com relação à infra-estrutura (moradia, alimentação e transporte) deficiente,
com dificuldades de acompanhamento do ritmo escolar devido à falta de domínio da língua
portuguesa e à questões de ordem cultural. Além disso, afastados do convívio familiar,
esses jovens ficam propensos a incorporar hábitos nocivos, como por exemplo, o consumo
de bebidas alcoólicas. Com todos estes pontos negativos e o estabelecimento da Prof.
Estela Wurker na aldeia do Kapoto, as lideranças decidiram que os alunos que estão em
Guarantã deverão retornar para o Kapôt, o que demandará maiores recursos para aquela
aldeia
A pedido da comunidade, alguns índios que dominam melhor o português
escrito e falado, assumiram as tarefas de professores. No entanto, necessitam, para um
melhor desempenho de suas atividades como professores, de uma assessoria linguística,
didática e pedagógica. Não existe nenhum material didático adequado ou currículos
adaptados às suas peculiaridades étnicas e históricas.

OBJETIVOS
1- Realizar cursos de formação para professores indígenas capacitando-os
para a construção de seu próprio projeto educacional, garantindo assim a continuidade do
ensino;
2- Contribuir para o reconhecimento do direito à educação diferenciada e
ensino bilíngue conquistados no Direito Internacional através da Convenção 169 da OIT
(ILO )e da Constituição Brasileira;
3- Transmitir conhecimentos que fortaleçam a participação dos povos
indígenas na sociedade brasileira, de forma digna, com melhores condições de defenderem
suas terras, interesses e direitos, venda e aquisição de bens e a busca de atividades
econômicas que assegurem a preservação de seus recursos naturais e sua integridade tisica
e cultural.
4- Apoiar a documentação da história, dos etno-conhecimentos geográficos,
musicais, científicos, através da produção de textos, transcrição de fitas gravadas contendo
depoimentos e relatos, com a finalidade de que estes conhecimentos sejam empregados nas
diversas disciplinas que comporão o currículo escolar;
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5- Assegurar a produção de material didático adequado nas línguas indígenas,
em português, matemática, ciências, história, geografia e meio-ambiente;
6- Estimular o debate sobre as perspectivas de educação escolar entre os
Kajapo, sobre metodologias, currículos diferenciados e sobre a possibilidade do
reconhecimento oficial das escolas indígenas;
7- Formação de uma equipe de consultoria qualificada nas áreas de
matemática, contabilidade, linguística, português, biologia, geografia, antropologia,
agronomia e educação, responsável pela realização de cursos de formação e
acompanhamento dos professores indígenas;
8- Colaborar com os outros projetos em desenvolvimento nestas áreas, como
o de saúde e alternativas econômicas.
A escola indígena deve colaborar para a autonomia destes povos, valorizando
a sua cultura de maneira ampla: língua, costumes, relações sociais, políticas, econômicas e
saber tradicional. A escola deve ser ainda um local de reflexão, discussão e análise da
sociedade brasileira e dos problemas decorrentes do contato.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
a) ATIVIDADE 1

a.1) Compra de Material Didático e de Referência
Para possibilitar uma maior diversificação dos temas, métodos e atividades
desenvolvidas em sala de aula, prevê-se a compra, em três etapas anuais, de material
didático, tais como livros, revistas, jogos, cartazes. A distribuição e orientação sobre o uso
destes materiais acontecerão durante os cursos de formação. Além disso, será adquirido
material de referência, composto por publicações especializadas nas áreas de educação
indígena e outras afins, produzidas por diferentes centros de pesquisa, que servirá de
suporte teórico e metodológico para as atividades pedagógicas.

b) ATIVIDADE 2
b.l) Compra de Material de Consumo e Permanente para a Realização
dos Cursos e para o Funcionamento das Escolas

É necessária a aquisição de material de consumo para ser usado durante os
cursos de formação.

11

Os professores indígenas que freqüentarem o primeiro curso já deverão
assumir ou dar continuidade ao trabalho educacional em sua aldeias, devendo este projeto
garantir condições materiais mínimas a cada escola. Tais condições dizem respeito ao
fornecimento sistemático de material escolar básico ( cadernos, lápis, borrachas, giz etc) e
de material permanente (lousa, armários, mimeógrafos etc). Foram previstas três etapas
anuais para a renovação do material escolar básico.
Será oferecido também um pequeno apoio para a construção de escolas na
compra de martelo, serrote, pregos e tábuas para mesas e bancos. A comunidade fornecerá
os outros materiais e a mão-de-obra.

e) ATIVIDADE 3
c.1) Preparação para os Cursos de Formação de Professores Indígenas
Para o sucesso de cada curso será fundamental um período para preparação
previa, visando tanto a organização logística do mesmo quanto o planejamento das
atividades e conteúdos a serem desenvolvidos.
Portanto, esta etapa prevê encontros entre todas as assessorias que se
envolverão diretamente com os cursos, oportunidade na qual serão discutidos os
planejamentos de trabalho dos assessores e serão definidas as atividades a serem
desenvolvidas.

d) ATIVIDADE 4
d.1) Cursos para Formação de Professores
Serão realizados cursos semestrais com duração de 20 dias. Espera-se a
participação de três professores índios de cada aldeia. Além dos professores indígenas os
cursos devem ser freqüentados pelos agentes de saúde e pessoas que acompanham o
desenvolvimento do Plano de Manejo.
A aldeia onde serão realizados

os cursos

ainda

será definida

pelas

comunidades.
As duas professoras não-índias que atuam no momento nas aldeias Pykany e
Kubekõkre, bem como a de Guarantã devem ser avaliadas. Existe a possibilidade de
substituí-las devido ao envolvimento com as madeireiras.
d.2) Disciplinas a serem Abordadas Durante os Cursos e nas Escolas
Indígenas
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1- Língua Kayapo

Na Constituição Brasileira está assegurado aos povos indígenas o direito à
alfabetização na língua materna.
Através de sua própria língua é possível realizar uma alfabetização plena, que
corresponda a uma leitura e escrita do próprio mundo, principalmente no caso destas
populações, onde em algumas aldeias são poucos os falantes do português.
A língua materna é o sistema significativo de expressão e entendimento, é o
meio de identificação social nas comunidades indígenas, o que facilita a introdução à
palavra escrita.
A alfabetização e o estudo da língua Kajapo deve contar com material
didático adequado e com uma assessoria linguística qualificada, desvinculada de interesses
religiosos ou econômicos.
Diante do exposto, pretende-se:
a) Desenvolver a formação de professores indígenas levando-os a refletir
sobre a linguagem, suas diferentes manifestações e sobre o funcionamento da língua falada
e escrita, como meio de comunicação, literatura e conhecimento em si mesma;
b) Valorizar a cultura indígena através da língua oral e escrita;
e) Transmitir aos professores indígenas noções linguísticas que permitam a
compreensão da escrita fonêmica, fonética e ortográfica. Com este objetivo serão
abordados os seguintes conteúdos:
- a história da escrita: origem, evolução, diferentes tipos de escrita/alfabetos;
- o caráter convencional do código escrito;
- variação dialetal e normatização da escrita.
d) Analisar com os professores índios e pessoas interessadas no estudo da sua
língua os materiais existentes na língua Kayapo, verificando além de seu conteúdo, a
eficiência do alfabeto proposto.
Os Mekrangotire e Metyktire podem durante o curso discutir a adoção de um
alfabeto comum.
e) Criação pelos professores índios de textos diversos na língua materna a
serem usados nas escolas.
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f) Discutir com os professores uma metodologia de ensino na língua Kayapo,

com a assessoria de educadores e lingüistas.

2 - Português
O objetivo é aperfeiçoar a expressão oral e escrita do português, tendo como
temática o universo de cada povo e suas relações com a sociedade envolvente.
Diante da realidade vivida pelos povos indígenas decorrente do contato com a
sociedade não-índia, aprender o português falado e escrito nas suas diferentes situações de
uso, tornou-se uma necessidade.
Serão introduzidos durante os cursos para professores índios conceitos que
permitam a reflexão sobre o trabalho desenvolvido na escola, em todas as áreas de estudo,
como o planejamento, reflexão e avaliação da prática diária destes professores.
Os conteúdos trabalhados serão os mesmos que na língua Kajapo: a língua
portuguesa como forma de comunicação, literatura e conhecimento em si mesma.

3 - Matemática
O programa será desenvolvido procurando valorizar e refletir sobre o
conhecimento matemático indígena. Ao mesmo tempo pretende contribuir para a
compreensão da comunicação matemática expressa nos meios de comunicação e nas
situações vividas envolvendo venda e aquisição de bens, conhecimentos de preço e
mercado para o gerenciamento de seus recursos.

4 - História e Geografia
O estudo da história, geografia e ciências deve partir dos etno-conhecimentos
Kayapo, ampliando esta visão para os conhecimentos históricos, geográficos, científicos
.
.
unrversais.
Dentro do estudo da história e geografia os professores indígenas devem ser
estimulados a se tornarem verdadeiros pesquisadores da cultura de seu povo, organizando
livros e jornais, contando as histórias de origem, a luta pela terra, as histórias de seus
antepassados e do contato com a sociedade não-indígena.

5 - Ciências
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Este trabalho deve ser realizado em conjunto com os monitores indígenas de
saúde, médicos, enfermeiros e dentistas da Escola Paulista. De maneira ampla, deve
abordar os seguintes assuntos, sempre levando em conta os conhecimentos indígenas:
- Saúde e Meio Ambiente;
- Saúde, higiene e prevenção de doenças;
- O corpo humano;
- O valor nutritivo dos alimentos;
- Os conhecimentos indígenas a respeito da fauna, vegetação e os produtos
agrícolas cultivados por estes povos;
- Fenômenos da natureza: chuva, raio, trovão, arco-íris etc;
- Preparar conteúdos específicos sobre assuntos que os povos indígenas
tenham interesse em compreender como a eletricidade, as ondas sonoras, inventos, vacinas
etc.

6- Educação Ambiental
O conteúdo curricular na educação ambiental deve levar em consideração
alguns pontos importantes:
1) Que o conceito de natureza em sociedade se exprime essencialmente por

uma construção cultural. A idéia de natureza é algo específico de uma dada sociedade, isto
é, ela depende da forma de como uma sociedade recorta o mundo natural como sendo da
natureza;
2) Os conteúdos devem dar conta das classificações tradicionais e das
diferentes categorias que compõem o universo indígena;
3) Ele deve contrapor as diferentes visões que se tem da natureza. Ele deve
mostrar no caso aqui apresentado qual o conceito que os diferentes agentes exploradores
possuem da natureza e que se define principalmente pela obtenção de recursos naturais, isto
é, a transformação econômica do meio ambiente. Neste caso o conteúdo deve esclarecer
quais os recursos explorados e porquê, quais as forma de exploração, quem perde e quem
se beneficia com estas atividades, quais os danos ambientais, sociais e também no nível da
saúde. Deverá levar em conta além dos limites regionais, o conhecimento de outros
discursos sobre a natureza e formas econômicas alternativas no que se refere a exploração
de recursos naturais.

15

É importante que a escola consiga trabalhar no seu conteúdo com o
conhecimento interdisciplinar aprofundando o conhecimento básico para que estas
comunidades desenvolvam um projeto alternativo com consciência e para que a médio
prazo consigam se auto-gerenciar.
e) - ATIVIDADE 5
a) Coordenação, Acompanhamento e Avaliação do Processo Educacional
A coordenadora em educação que elaborou o projeto organizará uma equipe
responsável pela preparação dos cursos, assessoria durante os cursos e acompanhamento
dos professores indígenas nos meses intermediários, elaboração de materiais didáticos em
conjunto com os professores índios, organização das viagens dos assessores às áreas
indígenas, aquisição de materiais de consumo, permanentes e de referência (biblioteca das
escolas), impressão e distribuição de materiais didáticos, avaliação e encaminhamento do
programa educacional.
No período entre os cursos de formação, cada escola receberá a visita da
coordenadora Prof. Estela Wurker que juntamente com os professores indígenas
acompanhará, orientará e avaliará os trabalhos ali desenvolvidos, dando continuidade à
produção de material didático para impressão.
O professores índios e o assessor farão pequenos relatórios avaliando o
processo de ensino-aprendizagem em cada escola, que serão posteriormente apresentados e
discutidos nos cursos, quando será feita a avaliação coletiva e troca entre os professores de
suas experiências educativas.
O assessor também deverá colaborar na elaboração de novos materiais
didáticos e sugestões de atividades, bem como no planejamento do trabalho do professor
durante os três meses seguintes, quando será realizado um novo curso.
Durante o desenrolar do projeto, alguns professores indígenas e assessores
deverão participar de Encontros de Educação Indígena, para que haja troca de experiências
educacionais com outros povos indígenas.
Pretende-se também gradualmente incorporar professores indígenas na equipe
de coordenação do projeto, para que no decorrer do projeto sejam capazes de procurar
alternativas de manutenção das atividades educacionais e o reconhecimento de suas escolas
pelo Ministério da Educação.
O projeto será constantemente avaliado, em reuniões envolvendo não
somente os agentes de educação, mas também as chefias tradicionais e líderes Kajapo.
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Este projeto foi concebido originalmente para cinco anos de duração, cuja
atividade nº 05 sería desenvolvida a partir do terceiro semestre. Portanto,ao ser adaptado
para apenas dois semestres, prescinde da atividade mencionada.

f) - ATIVIDADE 6
a) Produção de Material Didático nas Línguas Indígenas e em Português

Durante os cursos de formação, no processo de acompanhamento dos
professores índios e através de sua prática pedagógica nas escolas, serão confeccionados
materiais didáticos a serem usados nas escolas das aldeias.
O trabalho terá a assessoria de especialistas de cada área: educadores,
lingüistas, biólogos, antropólogos, engenheiros florestais, geógrafos etc.
Durante o primeiro curso de formação de professores indígenas será iniciado
o preparo destes materiais e os professores índios serão orientados pelos assessores para,
durante os meses seguintes, na prática escolar, coletarem textos e desenhos produzidos
pelos seus alunos.
Os materiais elaborados serão usados pelos professores índios nas escolas
com cópias mimeografadas ou retocadas, sendo revistas durante os cursos de formação,
avaliados e aperfeiçoados pelos professores e assessores, até serem considerados prontos
para impressão.

ORÇAMENTO

a) ATIVIDADE 1

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE REFERÊNCIA ( livros,
revistas, mapas,etc.)
Orçamento semestral
1 O ítens por escola x 5 escolas
50 ítens x US$ 15.00

US$

750.00

02 Semestre x US$ 420.00

US$

1,500.00

b) ATIVIDADE 2
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COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE
Primeiro semestre

Material de consumo ( caderno, lápis, etc .. )
5 escolas x US$ 150,00 /mês

US$

750.00

Material permanente ( lousa, armários, mimeografos.etc)
5 escolas x US$ 340,00 /mês

US$

1,700.00

Apoio a construção de escolas ( pregos, martelos.serrotes.. ) US$

360.00

US$

2,810.00

Material de consumo (caderno, lápis, etc.)
5 escolas x US$ 150.00/mês

US$

750.00

Sub-total

US$

750.00

Subtotal
Segundo semestre

e) ATIVIDADE 3

PREPARAÇÃO DOS CURSOS
Gastos com passagem para reunião
Primeiro Semestre

5 ( SP/BSB/SP) x US$ 360.00

US$ 1,800.00

Segundo semestre

3 ( SP/BSB/SP)X US$ 360,00

US$ 1,080.00

d) ATIVIDADE 4

CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS
Primeiro semestre

Assessoria ( linguista, antropólogo, matemático, educador, engenheiro
florestal)- 5 x US$ 600,00
US$ 3,000.00
Passagens aéreas ( SP-Guarantã-SP) Sx US$ 855.00

US$

4,275.00
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Frete de aeronave de Guarantã às aldeias Baú, Kubenkokre,
Pukanu, Kapoto e Cachoeira

US$

6,000.00

Material de consumo ( pastas,papel sulfite,cartolina,etc.)

US$

350.00

Gêneros alimentícios

US$

700.00

Prestação de serviço ( cozinheiros e outros )

US$

350.00

Subtotal

US$ 14,675.00

Segundo semestre
Assessoria ( 3 especialistas x US$ 600.00)

US$

1,800.00

Passagens aéreas 3 SP- Guarantã-SP x US$ 855.00

US$

2,565.00

Frete de aeronave de Guarantã para as aldeias Baú, Kubenkokre,
Pukanu, Kapoto e Cachoeira
US$

6,000.00

Material de consumo

US$

350,00

Gêneros alimentícios

US$

700.00

Prestação de serviços

US$

350.00

Subtotal

US$ 11,765.00

f) ATIVIDADE 6
COORDENAÇÃO, ACOMP ANHAlvIBNTO E AVALIAÇÃO

Orçamento semestral
Coordenação ( US$ 1,200.00 x 12 meses)
Assessoria ( US$ 500.00 x 2 meses)

US$ 14,400.00
US$ 1,500.00

Passagens aéreas 2 SP-BSB-SP x US$ 360.00
1 SP-Guarantã-SP x US$855.00

US$
US$

720.00
855.00

Hospedagem e alimentação

US$

500.00
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Despesas administrativas ( correio, fax, telefonemas, material de
expediente, etc.)
US$

200.00
<

Sub-Total

US$

17,675.00

1
Total ( 02 semestres)

US$ 13,750.00

1

,i
1

!

Total geral do projeto educação

US$ 58,930.00

i

1
1

,
'i
!
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C) SEGURANÇA TERRITORIAL
equipamentos para postos de vigilância.

E VIGILÂNCIA-

aquisição

de

Como consequência imediata da última expedição à área indígena
Menkragnoti, deu-se a percepção da necessidade de vigilância de pontos estratégicos das
linhas de fronteira, gerou-se, então, a decisão de construir postos de vigilância, em regiões
prioritárias.
Durante o percurso , os índios detectaram vários indícios de acampamentos
utilizados por garimpeiros , percebendo a vulnerabilidade de suas terras frente a tais
invasores. Decidiram , em caráter de urgência , construir cinco postos de vigilância ,
localizados em pontos estratégicos de regiões com grande pressão de invasores.
Compromissada com o desenvolvimento das atividades pós demarcatórias e
no intuito de contribuir, A FMV empenha-se em equipar com alguns aparelhos os referidos
postos. De forma que, apresenta os seguintes custos para aquisição destes aparelhos.

Objetivos: controle
sobre as linhas de fronteiras , evitando passiveis
invasões tanto por via fluvial como terrestre de garimpeiros, madeireiros , caçadores,
coureiros e outros , e assinalar a presença permanente dos índios nestes pontos, para que
possam acompanhar a expansão das frentes de ocupação de cada região.
Dado o caráter de urgência, a construção dos referidos postos precederá um
plano de vigilância prevendo ações mais complexas. Os cinco postos atenderão , no entanto
, além das citadas , algumas necessidades prementes , como: o plantio das clareiras
próximas dos pontos escolhidos e , futuramente , postos de apoio a execução dos trabalhos
de inventário dos recursos florestais a ser realizado.
A construção das casas que abrigarão os postos , ficarão por conta das
comunidades do Kubenkokre, Kapôt e Cachoeira. Este projeto cita a construção dos cinco
postos seguintes, cujas localizações podem ser visualizadas no mapa em anexo:
1-PTIÀTIÀ. localizado no rio Curuaés ou Ptiàtià, próximo à cidade de Castelo dos Sonhos
, região de grande incidência de garimpo de ouro.
2-KOROROTi NHOKABET. localizado próximo das cabeceiras do rio Iriri , fronteira
com a região de Guarantã do Norte , onde é crescente a ocorrência de projetos de

colonização, fazendas e prospecção de ouro.
3-PUKATYN. próximo à aldeia antiga Menkragnotí e à área militar de cachimbo.
4-PINHARIGMET. localizado no rio Iriri novo, na clareira em que nos encontrávamos, e
que ficará sob a responsabilidade da aldeia do Kapôt.
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5-TRAIRÃO. localizado na ilha do trairão do rio Xingu. Região em que o atual governador
do estado do Pará pleiteia uma gleba( dentro da área Menkragnoti)com destino a
colonização.
Os três primeiros postos serão construidos pela aldeia Kubenkokre, o quarto
será construido pela aldeia Kapot e o quinto posto que anteriormente seria de
responsabilidade do Kapot , passa para a aldeia de Raoni, Cachoeira. Esta modificação foi
decidida entre lideranças das aldeias envolvidas, que aliás, medida de grande importância
estratégica , por dois motivos: estar localizado no rio Xingu , e portanto ter acesso mais
adequado numa região onde se explora a madeira e, por existir uma certa isenção no
comprometimento com madeireiros.
Em relação ao posto de vigilância da ilha do trairão, o qual ficará sob
coordenação da Aldeia da Cachoeira( Raoni ), está prevista uma expedição que partirá da
referida aldeia até a ilha onde se localizará o posto. Com o intuito de realizar um
reconhecimento através do rio Xingu, onde se dá a exploração madereira, e verificar a
provável existência de índios isolados na margem esquerda do rio, dentro da área
Menkragnoti.
Para a expedição, devida à carência de recursos da Aldeia Cachoeira, será

necessário financiar tais recursos que se incluem abaixo.
Serão adquiridos quatro rádios , pois um já foi adquirido na ocasião da
expedição primavera realizada em outubro de 1993. Serão necessários para comunicação
devido ao isolamento e grandes distâncias em que se encontram os postos. As Placas
solares serão necessárias para realimentar de energia os respectivos acumuladores.
Os barcos e respectivos motores equiparão os postos localizados em margens
ou ilhas de rios (Kororoti Nhonkabet , Pinharigmet e Trairão).

Orçamento dos custos:

Especificação do equipamento:

Preço unitário:

Total:

4 rádios digitais de multifrequência

US$ 2,300.00

US$ 9,200.00

4 placas de energia solar

US$

800.00

US$ 3,200.00

4 acumuladores (baterias)

US$

50.00

3 barcos de duralumínio

US$ 1,200.00

US$

200.00

US$ 3,600.00
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2 motores de popa 15 hp

US$ 2,000.00

US$ 4,000.00

2 motores de popa tipo rabetão 3,5 hp

US$ 1,000.00

US$ 2,000.00

Combustível (gas. e óleo 2t )

US$

300.00

Alimentação

US$

300.00

Equipamentos(redes,

Total

munição, etc.)

US$ 1,500.00
US$ 24,300.00
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D) INVENTÁRIO FLORESTAL - Levantamento diagnóstico dos
recursos florestais.
A bacia amazônica em geral, por ser uma região equatorial, possui um dos
maiores índices de biodiversidade do planeta. A biodinâmica da sucessão de espécies na
floresta tropical encontra-se em situação de clímax, ou seja, ecossistemas fechados onde
energia e biomassa são reciclados no sistema ar, terra , água . A experiência tem nos
mostrado que o rompimento deste ciclo ocasiona efeitos quase sempre desastrosos, como é
o exemplo das consequências dos modelos econômicos normalmente praticados na região.
Os modelos econômicos predatórios partem da premissa de que os lugares
onde existem cobertura florestal são inutilizáveis, devendo estas serem substituídas por
plantios monoculturais, como pastagem para gado, soja para ração animal, etc, após terem
retirado seletivamente algumas espécies madeireiras ,cuja madeira encontra valor no
mercado internacional, principalmente no primeiro mundo.
A consciência sobre a biodiversidade nas florestas tropicais nos mostra que
um número incontável de recursos podem ser utilizados sem que este ciclo seja
rompido,como exemplo, outras madeiras de comprovada qualidade, óleos vegetais ,
castanhas, fibras, medicamentos, recursos genéticos, áreas de laser, e muitos outros.
Todavia, para o aproveitamento racional de tais recursos, há de se realizar um
manejo adequado onde se leva em conta o próprio rítmo de recuperação da floresta e que
exista a atuação de profissionais das mais variadas disciplinas, em outras palavras,
antropólogos, engenheiros, ecomistas, consultores de mercado, etc.
Entretanto, para a proposição de um plano de manejo é necessário que se
tenha um diagnóstico dos recursos florestais da área em questão, ou seja, é imprescindível a
realização de um inventário sobre os recursos existentes. O inventário consiste basicamente
no levantamento de amostras que possam representar estatísticamente a realidade. Dada a
dimensão da área, toma-se impossível o levantamento da integralidade da área, portanto ,
observando as margens estatísticas de erro , obteremos com bastante confiabilidade um
diagnóstico dos recursos florestais existentes.
Mesmo assim, um inventário deste porte requer recursos,que de acordo com
especialistas, estariam entre 100 e 150 mil dólares e demandaria entre 8 e 12 meses para a
sua conclusão. Ao final dos trabalhos teríamos relatórios e mapas de distribuição dos
recursos, os quais subsidiaríam as discussões sobre o destino da área.
Em contato com especialistas, o que se mostrou mais realista e pragmático foi
Willem P. Groeneveld, diretor executivo do IPHAE( Instituto para o Homem, Agricultura
e Ecologia), entre os trabalhos realizados, já coordenou inventários florestais para o Banco
Mundial e Governo Holandes no nordeste da Bolívia e região brasileira do Tapajós, em
áreas de até 10 milhões de hectares.
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Houve um comprometimento seu e de sua equipe em enviar-nos até o dia 08
de abril próximo uma proposta de custos para a elaboração do projeto de inventário em si,
ou seja, custos de aquisição de imagens de satélite, mapas topográficos, consultoria para a
elaboração do projeto. Posteriormente, com a participação do técnico de projetos da FMV,
fornecerá o projeto de inventário com os devidos custos, levando em conta a complexidade
da ação e sua dimensão, prevendo uma margem de erro de mais ou menos 15% nos custos
finais.

Brasília, Abril de 1994
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