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IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL
CONSELHO DE MISSÃO ENTRE ÍNDIOS - COMIN
ANTEPROJETO
QIAGNÓSTICO E CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE ETNOSUSTENTABILIDADE
TERRA INDÍGENA XOKLENG LAKLANÕ

NA

1 - Apresentação
Este projeto destina-se a elaborar um diagnóstico amplo e participativo das condições,
potencialidades, formas tradicionais de sustentabilidade, das terras tradicionais do Povo Indígena
Xokleng da Terra Indígena Laklanõ Xokleng, situada nos municípios de José Boiteux, Vítor
Meireles, Doutor Pedrinho, Mafra e Itaiópolis, de Santa Catarina. Pretende também construir
modelos, estimular ações da comunidade, articular parcerias para o desenvolvimento de ações e
políticas públicas de etnosustentabilidade, com vistas a garantir condições dignas de vida e de
ocupação das terras tradicionais em demarcação pelos órgãos oficiais competentes.
2-Situação
2.1 - Histórico
O Povo Indígena Xokleng, que hoje conta com cerca de 1.500 pessoas, foi confinado por
agentes do SPI, no início do Século XX, numa área de terras reservada pelo Estado de Santa
Catarina com cerca de 3 O mil hectares.
Contudo, um processo contínuo de diminuição oficial dessa área culminou com a
demarcação de somente 14 mil hectares, em 1984, pela Fundação Nacional do Índio, área que foi
denominada então de Reserva Indígena Duque de Caxias, também denominada Reserva Indígena
Ibirama,
Na década de 70, o extinto Departamento Nacional de Obras de Saneamento construiu um
Sistema de Barragens para garantir que as regiões do Médio e Baixo Vale do ltajaí, principalmente
cidades como Blumenau e Itajaí, não fossem atingidas pelas cheias. Uma dessas barragens, a
Barragem Norte/BN, atingiu profundamente a TI Ibirama. A principal área de ocupação e meio de
subsistência dos Xokleng, a região das várzeas do Rio ltajaí Hercílio, foi inundada, obrigando a
Comunidade Indígena a buscar formas de sobrevivência completamente diferentes das até então
exercidas. Todos foram parar nas encostas dos morros, com a possibilidade de realizar roçados e
plantios somente mais com a força braçal, pois nesses locais íngremes não havia possibilidades
nem de utilização de arados de tração animal.
2.2 - Situação atual
A Barragem Norte - BN

Nos últimos 20 anos, os Xokleng têm lutado incansavelmente por dois objetivos:
indenizações pelos impactos causados pela construção da BN e demarcação de suas terras
tradicionais de acordo com o que estava estabelecido na década de 1920.
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As indenizações conquistadas até o momento, como a construção de algumas casas,
melhoria de algumas estradas, construção de redes de energia elétrica, são insuficientes e não
recompuseram as condições de vida que tinham antes da Barragem. Os índios ainda lutam pela
realização de estudos de impacto ambiental, que darão as bases para avaliar os prejuízos sofridos e
calcular as indenizações de fato devidas.
Da mesma forma, as várias propostas já apresentadas à comunidade, que objetivavam
construir mecanismos e modelos de sustentabilidade, como o Plano Ibirama que constava do
Termo de Compromisso assinado por vários órgãos governamentais, não passaram de promessas,
pois jamais saíram do papel. Esse Programa pretendia exatamente o envolvimento de órgãos
governamentais competentes e instituições da sociedade civil das áreas da pesquisa, para que fosse
analisada a situação e construído modelos e condições de desenvolvê-los, garantindo a
sustentabilidade da comunidade na nova situação vivenciada.
Os mecanismos de produção atualmente utilizados pelos índios, como roçados de milho,
feijão, mandioca, criações de aves e suínos em pequena escala, tudo nas encostas dos morros, são
formas que a própria comunidade teve que adaptar para viver a nova realidade.
Além disto, essas situações forçaram muitas vezes a que a comunidade indígena aceitasse a
exploração predatória de madeiras nativas, realizada pelas madeireiras da região, sem as devidas
medidas de preservação ambiental, o que resultou na extração total das madeiras mais nobres e
valiosas da Reserva.
Alguns projetos pontuais foram desenvolvidos por parcerias de entidades de apoio, como o
Conselho de Missão entre Índios, e órgãos governamentais, com o objetivo de criar modelos e
estimular formas alternativas de sustentabilidade. São exemplos dessas ações a implantação de um
engenho de cana de açúcar na aldeia da Figueira, de um projeto de distribuição de mudas de
frutíferas e plantio de palmitos, e o Projeto Mel, da EP AGRI, ainda em fase de implantação. Essas
medidas, porém, atingem pequenos grupos e estão longe de resolver os graves problemas de
sustentabilidade de toda a comunidade.
A demarcação da Terra Indígena

Desde meados de 2003, a comunidade Xokleng tem vivido uma nova situação. A antiga e
contínua luta para a recuperação de suas terras tradicionais resultou na expedição de Portaria
Declaratória pelo Ministério da Justiça, em 12 de agosto de 2003, a qual reconhece como de
ocupação tradicional uma área de 37.100 hectares, cabendo agora à Funai, Incra e Estado
demarcarem e extrusarem essa área, devolvendo-a totalmente aos índios.
Por um lado, essa nova situação é uma conquista feliz da luta da comunidade, que
estabelece bases para a preservação e perenidade fisica e cultural da comunidade Xokleng. Por
outro lado, a conquista e ocupação de uma tal área de terras, que não possui mais as condições
ambientais tradicionais, uma vez que foram ocupadas e exploradas durante décadas por colonos e
empresas madeireiras, podem desencadear processos que trarão graves conseqüências, se não
forem equacionadas questões como: mobilização e articulação da comunidade indígena, ocupação
desses novos espaços, definição do que produzir e quais formas de exploração, mobilização e
articulação dos vários atores em ação na área, tanto governamentais, como da sociedade civil,
especialmente instituições responsáveis por ações de desenvolvimento, pesquisa, extensão rural,
ambientais.

3
3 - Justificativa
)i.>-

A construção da Barragem Norte desestabilizou e afetou profundamente o sistema
tradicional da comunidade indígena Xokleng e ainda não foram desenvolvidos processos,
nem investidos recursos para recompor suas condições tradicionais de sustentabilidade.

)i.>-

Além de não se propiciar
abandono da comunidade
recursos naturais de toda
dificuldades econômicas,
indígenas por esse processo

>

A não implantação do Programa Ibirama.

>

A Portaria Declaratória, que garantirá nos próximos anos a devolução de uma área de
37.100 hectares aos Xokleng, tem fomentado na comunidade sonhos e debates, aos quais
colocam aos índios problemas novos, grandes e complexos. Para isto, a comunidade
indígena necessita e tem buscado ajudas e parcerias.

)i.>-

As terras que serão devolvidas, em sua maioria, são desgastadas pelo modelo de exploração
capitalista, desenvolvido pelos colonos que ocuparam essas terras nas últimas décadas. São
terras que não possuem mais as condições de preservação ambiental, tradicionais dos
Xokleng.

condições para que essa nova realidade fosse enfrentada, o
a sua própria sorte ensejou uma exploração predatória dos
a terra indígena, o que foi responsável ainda por maiores
acrescidas de formas . discriminatórias e exploratórias dos
de desmatamento.

>

Existem duas áreas de preservação ambiental dentro da área declarada como indígena, com
cerca de 4 mil hectares, implantadas pelos órgãos ambientais federal e estadual. A
comunidade indígena já firmou compromisso expresso de que serão preservadas, para o
que, inclusive, espera a colaboração de entidades ambientais governamentais e da sociedade
civil. Essa situação, porém, precisa ser refletida e construídas formas concretas para sua
efetivação.

>

Não existe nenhum estudo ambiental, :florestal, geológico e agronômico da área de 37.100
hectares, que aponte suas características e potencialidades de solo, de clima, :florestal, de
produtividade, pluviométrica, sem o que não se pode definir cientificamente quais as
culturas mais apropriadas, quais áreas deverão ser destinadas para recomposição vegetal
nativa, em quais áreas poderão ser desenvolvidos projetos de reflorestamento com vistas a
madeiras energéticas para consumo e geração de renda, quais áreas poderão ser utilizadas
para plantio de madeiras de exploração industrial (isto já se tomou uma prática econômica
apreciada pela comunidade, em vista da região ser explorada há décadas por madeireiras).

>

Não existe nenhum estudo de ocupação espacial da área pela comunidade indígena, que
considere as potencialidades e culturas dos vários grupos familiares. Sem essa definição
planejada e articulada, poderão ficar espaços abertos sem a devida presença humana, o que
pode possibilitar invasões e saques dos recursos naturais da área.

~ Laklanõ se constituirá na maior Terra Indígena das regiões Nordeste, Leste e Sul do país.
Isto será razão de sobra para que sofra constante patrulhamento político ideológico por
setores antiindígenas e seja motivo para ataques generalizados. A ocupação e
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aproveitamento da TI poderá provocar problemas internos, desavenças e dificuldades
maiores à comunidade indígena, caso seja feita de forma espontânea e desordenada.
),,,, A tendência do agrupamento das moradias, uma certa "urbanização", formando aldeias tem
provocado problemas que se acentuam, principalmente na área do saneamento, vias de
acesso, escolas, redes de saúde.
),,,, A área insere-se dentro da área da preservação da Biosfera da Mata Atlântica.

4 - Objetivos
Este Projeto tem por objetivo realizar um amplo diagnóstico participativo, cultural,
ambiental, agronômico, florestal e geológico da Terra Indígena Laklanõ (área de 37.100 hectares
definida pela Portaria Ministerial/MJ Nº, de 12 de agosto de 2003) e dos mecanismos de
sustentabilidade da comunidade indígena Xokleng dessa área, visando definir as potencialidades
5 - Metodologia
),,,, Diagnóstico será desenvolvido por um técnico, Engenheiro Agrônomo, com assessorias nas
áreas da geologia e florestal, durante o período de dois anos.
),,,, O trabalho será feito em conjunto e a partir de articulações com a comunidade indígena,
localizada em 7 aldeias, considerando as ações e práticas individuais e comunitárias de
etnosustentabilidade, bem como a cultura e conhecimentos tradicionais, especialmente dos mais
velhos.
),,,, Durante a realização do Projeto, poderão ser implantados os modelos construídos de acordo
com as demandas da comunidade indígena e possibilidades existentes.
),,,, No desenvolvimento do projeto serão envolvidos os estudantes indígenas em cursos superiores
e de cursos agrotécnicos.
6 - Coordenação
Os trabalhos serão coordenados e acompanhados pelas equipes do COMIN e ISA, sempre
em articulação com as lideranças da comunidade indígena.
7 - Parcerias
Conselho de Missão entre Índios - COMIN
Instituto Socioambiental - ISA (a consultar)
8 - Colaboradores
Conselho Indigenista Missionário-CIMI (a consultar)
Associação de Preservação do Meio Ambiente do Alto Vale do Itajaí - APREMA VI (a
consultar)
Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB (a consultar)
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Escola Agrotécnica Federal (a consultar)
,Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí=- UNIDA VI (a consultar)
Outros.
Ibirama, 21 de janeiro de 2004
Equipe COMIN

.
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE XOKLENG -ATA DA REUNIÃO DO
D1A16/l 1/2004
Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e quatro, (16/11/2004) no Salão
Paroquial à Rua Duque de Caxias, cento e trinta e sete, em Ibirama, reuniram-se
representantes as diversas entidades a saber: Sr. Alexandre Vibrans, Sra. Rosete Pescador,
pela FURB; Arteno Spelmeier, Hans Trein, Clédes Markus e Edmundo Prochnow, pelo
COMIN e o Pastor Cristov Kaiser de Ibirama e Pastor Rolf Pickart de Trombudo Central.
As representações do CIMI e das Irmãs Católicas justificaram suas ausências; da
APREMAVI não houve nenhuma reação ao mail de lembrança/convite. A sessão foi aberta
às nove horas e trinta e cinco minutos (09h35min), após cafezinho, por Clédes que saudou a
todos, deu boas vindas à professora Rosete e deu seqüência a que cada qual se apresentasse.
Então a professora Rosete disse que trabalha experimentalmente com bromélias e que esta
poderia ser uma alternativa para o Povo Xokleng, e que faz parte do Comitê Estadual da
Reserva da Biosfera Mata Atlântica. O assunto havia sido referenciado pelo professor e
diretor do Centro de Estudos Biológicos da UFSC, Sr. João de Deus, em reunião havida há
alguns dias entre Clédes, Hans e Edmundo pelo Comin, Marina pelo CIMI, com dito
professor, em Florianópolis. Clédes expôs a situação atual do projeto, entre
encaminhamentos e opções possíveis e viáveis junto ao PDA Mata Atlântica, do Ministério
do Meio Ambiente, distinguindo esse fundo claramente de outro, o Fundo Nacional do
Meio Ambiente. Enquanto o PDA-Mata Atlântica recebe apenas projetos de incremento
com flora e fauna nativa, o FNMA aceita financiar outros programas, desde que não sejam
destrutivos da Mata Atlântica. Relatou sobre as conversas havidas como professor João de
Deus da UFSC, com Vigold Schaefer do MMA e Miriam Prochnow da APREMA VI e
esclareceu que as verbas do PDA Mata Atlântica provém do G-7. Entre as propostas, a de
um projeto inicial de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por exemplo, contemplando
criação de abelhas nativas, bromélias, árvores e frutas nativas e outros, conforme a escolha
da comunidade indígena. Alexandre falou de sua conversa com professor Geraldo, da
FURB, acerca das possibilidades de criação de abelhas africanas e Jataí, e que dito
professor se predispôs a auxiliar nas instruções básicas. Apontou-se a possibilidade de
membros indígenas interessados participarem do encontro de apicultores em São Bento do
Sul nos próximos dias, datas a serem confirmadas. Também as possibilidades do Programa
Sementes Sul (uma rede de produtores de sementes que se articula a nível de Brasil) foram
debatidas; assim como o acompanhamento necessário à comunidade indígena quando da
colocação de seus produtos excedentes no mercado, após o abastecimento interno, seja no
que se refere ao manuseio, embalagem e legalização. Marta da EPAGRI com a colaboração
do Xokleng fez o levantamento dos materiais e utensílios existentes nas casas do mel e
entreposto da reserva indígena, assim como reparos, consertos e reposições a serem feitos;
alguns dados específicos como mão-de-obra especializada inicial, treinamentos técnicos e
subsídios necessários foram ventilados, ao mesmo tempo que, paralelamente a este
programa, as associações comunitárias podem encaminhar outros projetos de seus
interesses. Foi levantada a questão de que a APREMA VI, pela segunda vez, está ausente
das reuniões. O grupo está preocupado com a representação e parceria desta entidade junto
a este programa e indica que Clédes busque contatos necessários. Ainda ventilou-se
algumas considerações havidas das diversas parceiras quanto a este programa, tudo
indicando que este é um caminho acertado para a etnosustentabilidade do povo indígena.
Professora Rosete fez algumas colocações de ordem prática quanto à criação de bromélias.
Ficou esclarecido para todos que qualquer das propostas indicadas terá caráter
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experimental, a título de projeto piloto, assim como o próprio programa deve apontar
flexíbilidade para os momentos seguintes. Algumas generalidades, como a elaboração e
prazos do e no projeto, a plantação de árvores frutíferas ou manuseio das existentes,
pessoas interessadas com abelhas nativas ou mesmo bromélias, locais e número de pessoas
inicialmente interessadas, foram discutidas e traçadas propostas para a reunião à tarde.
Inicialmente projetou-se para um ano o prazo de implantações e mais meio ano para
avaliações, com valores a serem orçados em cada projeto, contando com a mão-de-obra dos
indígenas como contrapartida e aprendizado. Alexandre ainda disse que Epagri tem boletins
e mapeamentos de solo agricultável que poderão ser úteis ao programa. Às doze horas
(12:00h) a reunião foi interrompida para almoço. Na Casa da Cidadania em José Boiteux,
os acima referidos, exceto o Pastor Cristov Kaiser, reuniram-se com os diversos
representantes da Comunidade Indígena. Às quatorze horas (14h00min) o cacique Aniel
Priprá declarou aberta a sessão, deu as boas vindas a todos os presentes que estavam em
número de vinte e dois e pediu que cada um se apresentasse. Aniel disse que a reserva tem
sete aldeias, cada qual com seu cacique, havendo um cacique geral. Passou a palavra para
Clédes conduzir a reunião. Esta, por sua vez, teceu comentários sobre alguns
encaminhamentos para o projeto tais como: reunião havida com o Professor João de Deus
em Florianópolis, conversação com Miriam e Vigold. Esclareceu que ficaram mais claras as
possibilidades de encaminhar projetos junto ao Fundo Nacional do Meio Ambiente com
recursos para fins de meio ambiente, onde é possível encaixar espécies exóticas como
abelhas africanas, frutíferas em geral e outro para o PDA Mata Atlântica com verbas
específicas para espécies nativas da Mata Atlântica, como bromélias, abelhas do tipo jataí,
frutíferas como gabiroba, ingá, jabuticaba, pitanga, araçá, palmito. Que há possibilidade de
a comunidade eleger ou indicar suas propostas. Alexandre esclareceu que a abelha jataí já
está sendo criada e estudada pelo professor Geraldo; que as caixas são diferentes, o
processo de colheita é outro, a produção anual é de apenas um kg/ano comercializável ao
preço de cerca de trinta reais (R$ 30,00) o quilograma, sendo que o professor se coloca à
disposição para assessorar, instruir e ver possibilidades de implantação. Elpídio Priprá
alertou que as abelhas nativas desapareceram depois que as africanas surgiram. As
conversas ficaram em tomo de uma experiência atentamente observada em um ou dois
locais diferentes. A professora Rosete explicou a possibilidade que existe para a criação de
bromélias para futura comercialização. O projeto também seria de caráter experimental
inicialmente, mesmo que a bromélia seja conhecida e já tenha o seu mercado. Cacique
Aniel colocou os assuntos para a apreciação dos indígenas presentes. Clédes disse que
enquanto isso ainda se continua com o projeto de abelhas africanas para o Fundo Nacional
do Meio Ambiente (FNMA). Hans ainda lembrou que o Ministério do Meio Ambiente
ainda não editou os cadernos de instruções, fator que nos dá um pouco de prazo enquanto
se levanta os dados necessários. Também explanou as instruções dadas pelo Vigold sobre a
importância da educação ambiental, citando como exemplo a coleta adequada de lixo. Diná,
uma das representantes indígenas, colocou que já está meio confusa porque tem muitas
mudanças, muita fala, mas ainda não há nada de concreto. Arteno disse que nós todos
juntos sabemos quanto vocês indígenas estão sofrendo, mas ninguém de nós tem um passe
de mágica para resolver tudo de uma vez só, mas pretendemos auxiliar para encaminhar
soluções, mesmo que sejam a longo prazo e ainda corremos o risco de um projeto desses
não ser aprovado, mas que isto não é de nosso controle. Aniel ainda lembrou que os nomes
de abelhas, agora seria uma questão de conferir com os nomes que eles têm na sua língua, e
daí se poderia eleger as espécies. Reafirmou as explanações iniciais de Clédes para que
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todos entendam bem as propostas. Hans disse que entende as angústias colocadas por Diná,
mas garante que o projeto está sendo encaminhado de forma a ter as melhores chances de
aprovação, sugerindo que então se oportunizasse uma visita dos Xokleng para conhecer o
trabalho com abelhas nativas e bromélias. Entre outras idéias surgiu a da piscicultura.
Detalhes foram discutidos acerca das possibilidades de projetos, dos estudos e experiências
necessárias. Elpídio disse que a bromélia é uma idéia perdida porque precisa de cuidados,
que talvez a idéia das abelhas africanas daria certo, bem como palmito, porque as nativas
também não renderiam lucros. Clédes ressaltou a necessidade das experiências por projetos
piloto, o que levaria às demandas posteriores, e que não se poderia pensar em projetos
dirigidos ao coletivo, aos cuidados da comunidade. Basílio Priprá colocou que cada uma
dessas idéias vai pelo interesse pessoal como alternativas de subsistências, que poderão ser
multiplicadas, sem necessariamente serem adotadas por todas pessoas da comunidade, ou
coletivamente. Deduziram que seria necessário ver as experiências diretamente na FURB,
para mais conhecimentos. Neste sentido Alexandre vai ver com o professor Geraldo e dar
retomo para marcar-se uma visita em Blumenau. Clédes ressaltou que durante dezembro e
janeiro o projeto deve ser escrito para ser encaminhado em fevereiro. Entre as discussões
foram abordados projetos que há anos estão encalhados, ou produtos que não conseguem
vender pois falta a etiqueta de aprovação, bem como preços e validades para mercado,
inspeção e documentos, organização interna, representação comercial e outras dificuldades.
A representante da Epagri disse que sua instituição providenciaria muitos destes trâmites,
mas que, para se obter o selo de fiscalização e direito ao rótulo, é necessária produção
regular, e que este detalhe é de organização interna. Em seguida distribuiu relatório do
levantamento que fez acerca dos materiais disponíveis nas casas do mel. Visto que nada
mais havia a ser discutido, a sessão foi encerrada às quinze horas e trinta e cinco minutos
(15h35min), pelo que eu, Edmundo Prochnow, na qualidade de secretário designado, fiz a
presente ata. José Boiteux, SC, 16 de novembro de 2004.

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE

XOKLENG

ATA DA REUNIÃO DO DIA 28/09/2004
Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e quatro, (28/09/2004) no Salão
Paroquial à Rua Duque de Caxias, cento e trinta e sete, em Ibirama, reuniram-se
representantes das diversas entidades a saber: Sr. Alexandre Vibrans, Lilian Blanck de
Oliveira, pela FURB, Irmã Beatriz Maestri e Irmã Ergilia Masselai, pela Congregação das
Irmãs Franciscanas; Arteno Spelmeier, Hans Trein, Clédes Markus e Edmundo Prochnow,
pelo COMIN e o Pastor Cristov Kaiser de lbirama. A sessão foi aberta às nove horas e
cinco minutos (09h05min), após cafezinho, por Clédes saudando todos apresentando
justificativas da ausência da APREMA VI. Em seguida, Arteno expôs brevemente alguns
detalhes a serem observados no planejamento e implantação do Programa. Mencionou que
o roteiro para formular projetos para o PDAIMMA, denominado faç@projeto, contém
basicamente duas modalidades de projeto: pequenos projetos até um teto de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais) com prazo de execução entre dois meses a dois anos e grandes
projetos até um teto de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com prazo de execução de um a
três anos, sendo que só podem se candidatar a um grande projeto entidades que já tenham
apresentado um pequeno projeto. Pode haver entidade proponente, entidades parceiras e
entidade executora. O programa pode ser executado em diferentes etapas de prazos
menores e maiores. Isto leva a considerações concretas de divisão de serviços. Alexandre
disse que já desenvolveu programa semelhante pela FURB em mil novecentos e noventa e
nove a dois mil, afirmando que o COMIN seria entidade ideal para propor e executar o
Programa, com parceria de FURB, APREMA VI e as outras parceiras presentes. Alguns
detalhes foram discutidos. Hans disse que seria necessário ver as respostas da Comunidade
Indígena Disse ainda que se deveria ver agora, quem está ou não na caminhada, visto que a
APREMAVI, representada por Phillip, não está presente, que recebera o protesto de
Antonio Caxias na reunião anterior; além disso, tanto Phillip quanto Reiner da Apremavi
haviam manifestado certas dificuldades de participação a partir de dificuldades internas. O
assunto foi discutido e chegou-se à idéia de que o COMIN seria proponente, exerceria a
coordenação e execução do Programa, chamando as entidades parceiras para projetar e
executar ações específicas e continuar construindo o programa como um todo. A
Comunidade Indígena deverá ter a clareza desta execução, sem fomentar que a entidade
responsável irá resolver todos os problemas. Hans expôs algumas preocupações: o
descrédito da comunidade indígena em relação a outros programas esvaziados; o povo
Xokleng como agente e sujeito do Programa o que é um desejo, mas ainda não uma
realidade. Clédes disse que o Programa é um processo capaz de responder às necessidades
manifestas da comunidade, no qual se pode acreditar como interlocutores, enquanto o povo
indígena não se cansa de buscar recursos, enviar projetos que lhes são constantemente
negados. Arteno lembrou que o princípio deverá ser o de que seremos interlocutores para
que os Xokleng sejam os protagonistas, cheios de esperança. Hans endossou que o
protagonismo Xokleng precisa ser considerado como em construção nesse programa.
Beatriz ressaltou a motivação comum que faz este grupo reunir-se para este fim. Acha
interessante tudo o que já foi colocado e por isso lhe parece viável a execução. Clédes
contou como empresas de Blumenau vinham entregar sementes de pepinos, entre outras,
aos indígenas, e que na hora da colheita, apesar de todo o rigor em cada passo de plantação,
ficavam simplesmente abandonados e a produção toda perdida. Arteno disse que o
Programa é objetivo nosso, mas para o povo indígena o objetivo é a sua sustentabilidade e

que nós, sendo puxadores, precisamos estar atentos e ter clareza em todos os momentos e
detalhes da boa fluência, das metas. Professora Lílian esboçou sua leitura sistematizada das
sessões havidas, contemplando as seguintes possibilidades de metas para um projeto inicial
de pequeno porte financeiro: como um processo de construção coletiva cujo diferencial e
cuja metodologia seria a interlocução entre os sujeitos "fazer com", objetivando
necessidades bem pontuais gerindo processos de autonomia e emancipação com um prédeterminado número de reuniões para tal; construção e efetivação de uma rede de parcerias
a curto, médio e longo prazo, para o programa da etnossustentabilidade do Povo Xokleng;
elaboração de alguns diagnósticos; execução de pequenas ações para projetos possíveis
dentro deste perfil financeiro. Às dez horas e trinta e cinco minutos (10h35min) a sessão foi
finalizada para ter continuidade em José Boiteux junto com representantes da Comunidade
Indígena, onde se deverá expor que: o programa começará com um pequeno projeto cujo
conteúdo será: continuar construindo o programa, realizar diagnósticos e algumas ações. A
comunidade deve dizer nessa reunião o que querem como ação prioritária. Nós temos que
informar os limites desse programa, ou seja: são possíveis apenas ações que caibam dentro
do MMA, consideração às regras do fac@projeto. Irmã Ergilia ainda indicou que uma das
propostas pode ser hortas, sabão caseiro, artesanato de materiais recicláveis, móveis feitos a
partir de taquaras, cartões a partir de produtos naturais e outros. Hans lembrou da
necessidade de prorrogar a reunião do dia trinta de outubro para outra data, ficando para dia
dezesseis de novembro, até quando parceiro encaminhará suas formulações para a
montagem do projeto. Alexandre ajudará na montagem final com Cledes. Às onze horas e
trinta minutos (l lh30min) na Casa da Cidadania em José Boiteux, com representantes da
liderança indígena, a sessão foi reaberta pelo Cacique Aniel que apresentou os
representantes das aldeias, constatando também as ausências. Fez-se presente também,
Marta pelo Projeto Microbacias II. Clédes justificou a ausência da APREMA VI porque
teria outros compromissos no Estado. Deu boas vindas à Marta e expôs rapidamente alguns
dados sobre o Programa. Arteno informou que o MMA já tem um programa pronto com
algumas limitações: distinguiu entre pequenos e grandes projetos, e referiu a possibilidade
de pensar o programa e várias etapas e fase sucessivas. Que este programa não impede de a
Comunidade Indígena acessar outros fundos, como Fome Zero, Pronaf e outros. Salientou
que cada passo deverá estar muito claro e específico "dentro" dos princípios do MMA, a
começar com algum diagnóstico. Que neste sentido se pretende encaminhar inicialmente
um pequeno projeto, a título de primeira etapa, até dezembro 04, partindo de uma demanda
pequena, tendo-se que definir, hoje, qual será este conjunto de ações e o prazo estipulado,
perguntando-lhes (aos representantes indígenas) se concordam com estai idéia Clédes
ressaltou que a possibilidade inicial poderá viabilizar etapas seguintes. Aniel falou que
alguns representantes não estão; que na sessão anterior tinha-se falado em projeto de
apicultura, casas, reflorestamento e que Antonio Caxias sempre apontava para agricultura;
que assim coloca a criação de abelhas como prioridade, para o quê cada aldeia teria que
fazer levantamento de quantas caixas são necessárias; salienta que as entidades sempre
virão com projetos comunitários; nos debates foram apontados dados como: cada aldeia
tem seus projetos; que pequenos projetos virão atender algumas situações e que alguma
aldeia virá a ser entendida só no final. Hans leu e explicou o que está previsto pelo MMA;
citando que para iniciar, estar-se-ia fora de um grande projeto, e que está entendido que é

necessário começar por uma pequena demanda para ações a serem definidas em geral.
Arteno explicou que a primeira etapa poderia ser a de uma série de ações de diagnóstico, de
habilitação técnica, preparação de infra-estrutura, para depois viabilizar uma etapa maior,
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seja qual for a produção eleita. O exposto foi a debate e o tema apicultura ganhou
apreciação, visto que a apicultura já está começada a partir de um outrora projeto do
Ministério da Agricultura, tendo que se fazer complementação de vestuários, de instalações,
caixas, alguns reparos e meJhoramentos. Ficou esclarecido que algumas idéias, tais como
serraria, criação de gado, entre outras, são inviáveis nesse programa financiado pelo MMA;
que atividades lucrativas compatíveis ao meio-ambiente serão sempre viáveis; que para
outras atividades como agricultura, existem outras instâncias financiadoras. Clédes
explicou que em geral todas aldeias serão envolvidas ou ajudadas de uma ou outra forma,
podendo ser no auxílio às vendas, plantio de árvores florais. Beatriz esclareceu que segundo
os levantamentos do Projeto Microbacias II, da Epagri, foram apontadas as prioridades de
cada aldeia, mas que neste momento a proposta é muito distinta. Marta esclareceu sobre os
levantamentos que estão sendo tomados no Projeto Micro-bacias. Hans apontou para
algumas possibilidades de parcerias em pontos já levantados, assim como apicultura por
exemplo, trabalhando-se a construção em conjunto. Arteno lembrou que é muito importante
ter em mente a organização interna da comunidade indígena, definindo seus papéis para
com os diversos trabalhos. A discussão foi analisada como contempladora a tudo o que foi
exposto. Marta se incumbiu, desde que tenha colaboração de pessoas das aldeias Xokleng, a
fazer o levantamento dos materiais de apicultura existentes e do seu estado, de preços e
custos das caixas de abelha, de eventuais cursos de reciclagem possíveis de serem
realizados pelo Microbacias II, até dia quinze de outubro; Sr. Vismar já se prontificou a
fazer estes serviços na Aldeia Pavão. A próxima reunião da comissão de preparação do
programa foi marcada para o dia dezesseis de novembro, às treze horas (16/11/2004 -13h)
nesta Casa da Cidadania para fechar a primeira etapa do Programa. Arteno propôs uma
visita de dia inteiro do grupo aqui reunido à sede da Apremavi em Atalanta, no dia catorze
de dezembro. Um ônibus pode recolher o pessoal. É uma boa oportunidade para conhecer
sistemas agro-florestais, criação de trutas, viveiro de mudas e outras atividades que nos
interessam no programa de etnosustentabilidade. Irmã Ergilia perguntou sobre o interesse
de hortas familiares ao que várias pessoas se manifestaram positivamente. A sessão foi
encerrada às treze horas (13h00min) pelo Cacique Aniel que agradeceu a presença de todos
e a boa vontade de ajudar e convidou as pessoas que estavam inscritas, para almoço. Eu,
Edmundo Prochnow, na qualidade de secretário designado, fiz a presente ata. José Boiteux,
SC, 28 de setembro de 2004 - Dia Mundial da Paz!

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE XOKLENG-ATA DA REUNIÃO DO DIA
11/09/2004
Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e quatro, no Ginásio de Esportes da Aldeia
Palmeirinha, na Reserva Indígena Duque de Caxias, reuniram-se com as lideranças das
aldeias indígenas, as diversas representações das entidades parceiras no Programa de Etnosustentabilidade Xokleng em construção, a saber: COMIN, CPT, CIMI, Irmãs Catequistas,
província de Blumenau e Rio do Sul, FUNAI, FURB, APREMA VI, EP AGRI. A sessão foi
aberta às nove horas e dez minutos (09hl O min) pelo Cacique Aniel Priprá, que saudou as

pessoas presentes, compondo a mesa oficial com os caciques das aldeias, o Prefeito de José
Boiteux, o Secretário Estadual do Projeto Microbacias Dois, o Chefe da FUNAI, a
representante das mulheres indígenas. Pediu que as demais pessoas, cerca de noventa, se
apresentassem. Informou sobre a infraestrutura do encontro, almoço, banheiros, bar. Em
seguida se desfez a mesa e o encontro foi dividido em duas partes, manhã e tarde. A parte
da manhã foi coordenada pela EPAGRI e pelo Presidente das Associações Xokleng, Sr.
Gabriel. A parte da tarde foi coordenada pelo COMIN e pelo Cacique Geral Aniel Priprá e
tratou do Programa de Etnosustentabilidade Xokleng. Na parte da manhã, EPAGRI,
Microbacias e as Associações Indígenas apresentaram o resultado de um levantamento de
demandas nas diferentes aldeias juntado num plano e falaram sobre possibilidades e limites
do Projeto Microbacias II. Em síntese, o plano contempla na parte social: melhoria das
casas, melhoria comunitária, melhoria de estradas e cursos de capacitação; na parte
ambiental: reflorestamento, saneamento, conservação e recuperação da terra, educação
ambiental, repovoamento dos rios, hortas comunitárias e escolares, cursos e capacitação;
quanto à renda: apicultura, roças, reflorestamento, piscicultura, artesanato, pequenas
criações, gado, hortas, fruticultura, facção, junta de boi, cursos e capacitação. O plano é de
responsabilidade da própria comunidade indígena; a operação será por parte da EPAGRI
que contará com parcerias; os recursos deverão vir basicamente das parcerias executoras,
pois o dinheiro disponível não é muito; o professor Jacó perguntou para a comunidade
indígena, o que ela entende ou espera por curso de capacitação a partir da sociedade não
indígena; o Cacique Aniel respondeu-lhe falando do intercâmbio nos conhecimentos. Sr.
Antonio Caxias perguntou onde estaria o suporte para que o plano fosse exeqüível; o
secretário da EPAGRI respondeu que não há recursos para comida, mas para se produzir
comida, e que o plano é global e deverá contar com as diversas entidades de apoio; alguns
representantes indígenas expuseram suas angústias e preocupações visto que muitos
projetos anteriormente expostos não passaram de mera apresentação; as discussões ficaram
intensas e contaram com várias manifestações. Às onze horas e cinqüenta minutos
(1 lh55min) a sessão foi suspensa para almoço, ficando marcada a reabertura para as treze
horas (13h00min). Retomada a sessão, o cacique Aniel passou a palavra para a Pastora
Cledes que brevemente falou da importância de ter-se ouvido a comunidade indígena na
parte da manhã. Cledes começou a esclarecer que, pela primeira vez, está sendo trazido
para esta comunidade um programa de etno-sustentabilidade, explicando brevemente o
significado do termo. Que este programa não representa algo novo, mas um resultado dos
inúmeros clamores do Povo Xokleng. Lembrou do falecido Tchucambã que sempre se fazia
presente com cantos e sua lança nos manifestos e protestos dos Xokleng frente à Barragem
Norte, assim também lembrou do seu Lino, do seu Covi. Lembrou da boa vida que o Povo
Xokleng tinha antes da Barragem Norte e trouxe parte da carta do Governador Adolfo
Konder Bornhausen, de 1941, falando da fartura da comunidade. Fez um breve resgate
histórico dos diversos momentos da luta do povo: indenizações, terras, ocupação das terras,

sustentabilidade, própria e das circunvizinhanças, criação das associações, reivindicações,
busca de parcerias. Desta jornada o Comin ressalta a sustentabilidade da comunidade como
grande preocupação, tendo encontrado algumas alternativas junto ao Ministério do Meio
Ambiente, com verbas para comunidades que vivem junto à Mata Atlântica. A palavra foi

passada ao Pastor Hans que explicou que a proposta é de um Programa de EtnoSustentabilidade, de vida boa para as pessoas de hoje, para os filhos e netos; que seja
amplo, tenha as características do Povo Xokleng e tenha as dimensões da economia, da
ecologia, da vida social, da vida política e da cosmovisão, numa proposta de que as
entidades sejam de apoio e que a comunidade indígena seja o sujeito. Hans expôs
brevemente um roteiro que começou com reuniões de vinte de abril e dezesseis de agosto;
acolhimento das propostas das aldeias; diagnósticos e definições de potenciais; contribuição
de cada entidade; integração das aldeias e entidades; inclusão das contrapartidas próprias;
montar e escrever uma proposta com orçamento e cronograma de execução; formar uma
Comissão Provisória de Elaboração; encaminhar para o Ministério do Meio-Ambiente
apreciar e aprovar; constituir um Conselho Gestor com um Regimento Interno. Cada
entidade passou expor suas motivações por este programa e suas possíveis contribuições.
Arteno Spellmeier expôs a motivação do COMIN, lembrando de que, certa vez, Veitchá
Vanhecú Têie abrira sua Bíblia, falando de dois povos da IECLB: o povo luterano e o povo
Xokleng; que não é possível pensar meio-ambiente em pequena escala, mas em grande
dimensão, nem pensá-lo sem o ser humano; que para o Comin, o Povo Xokleng é rebanho
de Deus que precisa de ajuda. Philip Stump, engenheiro florestal da APREMA VI, esboçou
breve histórico da entidade e seus pontos de vista, de suas lutas contra a construção da
Barragem Norte, bem como na busca por soluções em prol das florestas e seus produtos,
terra e meios naturais de cultivo sem veneno e sem adubo químico; que é possível trabalhar
com manuseio, remanejamento, plantação e colheita de frutos. Irmã Ergília disse que foi
muito importante conhecer a real necessidade das diversas famílias da reserva; expôs
alguns dados de sua pesquisa de quantidade de pessoas por faixa etária, onde duas coisas
ficaram muito evidentes: a) o povo Xokleng é majoritariamente jovem; b) restam apenas 8
pessoas acima de 80 anos e é urgente resgatar e trabalhar com elas a memória do povo;
apontou para os inúmeros pedidos de cursos e nas alternativas de saúde. Irmã Beatriz
comentou dos propósitos de apoiar o programa, visto tudo o que a equipe ecumênica vem
apontando, nos últimos anos; outro motivo é a discriminação que os povos indígenas
sofrem nas cidades; daí a necessidade de trabalhar o entorno. Pelo pessoal da FURB, o
professor Alexandre Vibranz falou brevemente do envolvimento da entidade na questão
indígena, nos últimos anos, destacando a área de resgate histórico coordenada pela
professora Lílian, a área de mediação de conflitos coordenada pela professora Vera, da área
florestal coordenada por ele mesmo e da área de educação, pelo professor Jacob. Comentou
brevemente sobre algumas aptidões e possibilidades florestais na área. A professora Lílian
comentou brevemente sobre a memória Xokleng e como isso acontece. Pela CPT o Padre
Marino colocou que deseja que seja realizado o sonho dos índios, depois de tantos
desenganos e colocou em perspectiva uma maior participação, caso venha a morar mais
próximo à área .. Jorge da FUNAI disse que apóia as boas intenções vindas à comunidade.
Antonio Caxias questiona por que sempre apenas os índios devem preservar a natureza,
enquanto outros ficam-na destruindo ao redor; afirma que o seu pessoal precisa comer.
Esperava por outras propostas para seu povo, projetos implantados de beneficio imediato a
seu povo (retira-se em seguida). Cacique Aniel disse que Cledes teceu um resgate histórico
para chegar às necessidades atuais bem como resolver problemas inerentes. Que por hoje,

se é que a comunidade indígena assim o deseja, é preciso ver tudo o que é necessário para
se resolver muitos e tantos problemas de imediato, médio e longo prazo. Sugere que as
lideranças aprovem a intenção de formar-se a comissão provisória de elaboração do
programa de etno-sustentabilidade sugerida. O cacique da Aldeia Palmeirinha disse que é
necessário pensar daqui para frente, aproveitar as boas intenções vindas das entidades.
Assim houve diversas manifestações. Aniel disse que está aceitando fazer a comissão; que
esta deve pensar nas questões imediatas como alimentação para durante os trabalhos; que é
urgente pensar no futuro da comunidade. Cledes ressaltou uma questão já proferida no
início da reunião: sustentabilidade integral da vida Xokleng, considerando-a em todos os
aspectos, a começar pelos mais imediatos. Sugeriu alguns nomes para participarem da
comissão que deverá ser de trabalho, de interlocução com a comunidade, sem caráter
jurídico ou gestor (ainda não tem nada para ser gerido), recomendando com ênfase que de
cada entidade seja sempre a mesma pessoa a participar dessa comissão para garantir a
continuidade no processo de elaboração. Aniel sugeriu que sejam os caciques de cada
aldeia, insistindo que se manifestassem. Discutida a idéia foram indicados: Marlene Ndili
pela Aldeia do Toldo, Diná pela Aldeia Bugiu, Setembrino pela Aldeia Coqueiros, Faustino
pela Aldeia Palmeirinha, Crandô Criri da Aldeia Sede, Antonio Caxias da Aldeia Figueiras,
Vismar Mong Conãn pela Aldeia Pavão, ficando o assunto aberto para complementação.
Aniel sugere que mulheres tomem parte. Encaminhando o encerramento do encontro, Philip
Stump disse que todo o trabalho só é possível, se cada pessoa fizer sua parte. Neste sentido
distribuiu saquinhos de terra e sementes de palmito para que cada qual plante. A sessão foi
encerrada com café às quinze horas e trinta minutos, (15h30min). Em seguida reuniu-se a
comissão. Após algumas discussões, definiu-se uma reunião para o dia vinte e oito de
setembro de dois mil e quatro (28/09/2004), às nove horas (09h00min) até à meia tarde na
sede da FUNAI em José Boiteux, para que cada entidade traga suas pré-propostas e
possibilidades de contribuição e uma segunda reunião no mesmo horário com o local ainda
em aberto (talvez na APREMA VD, dia trinta de outubro (30/10/2004). Esta parte foi
encerrada às dezesseis horas e cinco minutos (16h05min) com os agradecimentos do
Cacique Aniel, em nome da Comunidade Indígena, a todas as entidades e pessoas
presentes, pelo que eu, Edmundo Prochnow, fiz a presente ata na qualidade de secretário
designado ad hoc. Aldeia Palmeirinha, 11 de setembro de 2004.
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR EM !BIRAMA se
Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e quatro, no salão da Comunidade Evangélica
de lbirama, SC, reuniram-se membros e representantes do Conselho Gestor do Programa de
Etno-sustentabilidade do Povo Indígena na Reserva Duque de Caxias de Ibirama, SC, a saber: 1.
pela FURB: professora Lúcia Sevegnani, professor Norberto, Tarcísio, professora Vera, membro
Conselho Estadual dos Povos Indígenas, professor Jacob Ernesto Keim, membro do Instituto
Paulo Freire; 2. pela APREMA VI: Phillip (na parte da tarde); 3. pela FUNAI: Jorge; 4. pelo
COMIN: Mozar A.A Dietrich, Arteno Spellmeier, Cledes Markus, Edmundo Prochnow,
Bárbara Nãndja Markus Prochnow; 5. pelo CIMI: Clóvis Briguentti; 6. as Irmãs Catequistas
Franciscanas: 1. Ergilia, 1. Maria Aroni, 1. Beatriz Maestri; e 7. pela CPT: o Padre Marino.
Pastora Cledes deu as boas-vindas e encaminhou o programa do dia. Apresentadas e
reconhecidas as pessoas presentes, Cledes fez um breve esboço sobre projetos que foram
desenvolvidos junto ao povo da Reserva Indígena, problemas provocados a partir do projeto e
construção de Barragem Norte, motivos e causas que levam à necessidade urgente de
desenvolver um programa de maior envergadura para a auto-sustentabilidade deste povo. Mozar
explicou: 1. que esta reunião já era para ter sido realizada, mas não foi devido a diversos
problemas; 2. que a idéia básica é de se criar um Conselho Gestor para este programa a partir
destas entidades ora colegiadas; 3. que a articulação visa evitar atropelos institucionais e gestões
fragmentadas; 4. que se deveria falar em "programa" e não "projeto", tendo em vista a
envergadura das ações, até por reavivar a antiga idéia do Programa lbirama nunca ativado,
embora contivesse ótimas idéias; 5. que necessitamos da presente reunião para boa articulação
ante as dificuldades que possam surgir, uma vez que se trabalha com uma outra cultura, e que o
povo indígena deve permanecer como agente e sujeito no programa em pauta ante suas
prioridades, em vista de problemas havidos de diversas ordens em outras reservas; neste
particular citou inúmeros exemplos; 6. que uma das questões a se levar em conta é a discussão
interna dos povos indígenas quanto à resolução dos problemas, sendo visível que numa parceria
como a que ora se estabelece é possível vislumbrar o engajamento e a persistência necessária,
bem como a viabilidade de desenvolver um programa; 7. que residem aí as questões internas de
regimento e direito, entendimento e posturas dos povos indígenas; 8. que esta reunião precede
uma outra com representantes dos Xokleng na TI Laklanô, hoje à tarde. Professor Jacó levantou
a questão sobre os diferentes "capitais culturais" existentes junto aos povos da Reserva de
lbirama, introduzidas a partir das diversas igrejas, tendo em vista os seus próprios
encantamentos e desejos ou vontades. Professora Lúcia pergunta como se trata as diferentes
questões. Pastora Cledes disse que o próprio povo poderia responder às perguntas atinentes às
suas eventuais posturas e envolvimento com as igrejas. Citou fatos em que igrejas procuraram
inibir ações de protestos, mas que o próprio povo revidou e persistiu nas suas ações. 1. Beatriz
ressaltou que os índios voltam-se aos propósitos de luta por suas necessidades e direitos,
chegando a despir-se das influências das igrejas em alguns casos. Expôs sua preocupação quanto
ao protagonismo do povo no presente programa. Mozar esclareceu que já é visível que a
Assembléia de Deus poderá ser envolvida a partir dos indígenas. Quanto a prazos do programa,
estes dependem somente da efetiva aplicação e que somente esta reunião está ocorrendo sem os
próprios índios e que todas as próximas deverão acontecer com eles. 1. Ergília disse que a
cultura religiosa deste povo foi massacrada, sendo que há líderes religiosos mestiços. Lembrou
do Projeto Microbacias e quanto aos prazos, disse que os caciques se dizem desacreditados ante
muitas reuniões sem execução dos planos. Professora V era levantou questões quanto à
competitividade entre as diferentes igrejas, bem como dos poderes sociais assim instituídos,
quanto às diferenças étnicas internas já existentes, e quanto aos direitos indígenas. Que o
programa deve ter presente esta dimensão. Clóvis falou que, quanto aos vários projetos em
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andamento, há uma outra versão na ação do presente programa; que há também uma forte
contribuição da parte de nós todos ante as influências das diversas confissões religiosas. Jorge
esclareceu: 1. sobre a influência de dirigentes, pastores e diáconos junto aos indígenas; 2. que a
FUNAI no passado elaborou tantos projetos não cumpridos que assustaram os índios; 3. que
nesta reserva há muito individualismo e muitas facções; 4. que muitas questões giram em tomo
da identidade dos indígenas; 5. que os Guarani são subalternos aos Xokleng, mas que deveriam
ter sua própria estrutura de direção e liderança, mesmo que isto significasse uma mudança de
reserva; 6. que eles também são da Assembléia de Deus por imposição. Ainda citou algumas
questões de direito quanto índios fora da reserva e não-índios dentro da reserva. Falou também
da necessidade de transparência nas ações do eventual programa, comentando sobre as carências
do povo. Cledes falou: 1. que é muito importante a questão cultural dos Xokleng que conseguem
trabalhar e identificar-se ante outras culturas; 2. que é necessário conhecer bem os diversos
núcleos familiares internos; 3. que os Xokleng conseguem trabalhar muito bem com sua cultura
tradicional frente à cultura trazida pelos não-índios. Citou exemplos do gavião, do Pagé
Camlém, questões bíblicas e míticas, e que a cultura deles não foi substituída e que os cuidados
que se deve ter diante desta cultura é ampla e detalhada. Professor Jacob comentou sobre a
imagem que os indígenas têm ou poderiam ter de nós, frente à questão de poder, influência,
atrocidade e opressão histórica pelos não-índios. Esboçou brevemente seu intuito num projeto
de estudo da educação indígena e pergunta sobre os interesses da Igreja Luterana na questão
indígena. Diz-se luterano por causa de Lutero, não por causa das comunidades IECLB.
Professora Lúcia falou das complexidades que se deve ter em mente doravante, bem como de
cuidados como entidades homogêneas e que a FURB espera ser conhecedora de uma realidade,
apoiar ações, demandas e estudos e precisa caminhar junto. Mozar explicou: 1. que muitas
destas questões já foram levantadas em outras reuniões com a comunidade indígena; 2. que a
nossa idéia é de promover ações que possam vir a ser assumidas pelas próprias pessoas da
comunidade indígena, tudo a médio e longo prazo, a partir de diagnósticos específicos; 3. que a
APREMA VI já assumiu o mapeamento da reserva via satélite e é parceira nas questões
ambientais da área indígena e do seu entorno. Com tal levantamento é que se poderia identificar
reais necessidades para o programa; 4. que todas as fundamentações teóricas e questionamentos
levantados são muito válidos. Arteno disse que muitas perguntas irão surgir junto com o
programa e não devemos nos preocupar com respostas prontas para a comunidade. Que a
diversificação é tão evidente quanto à própria natureza em sua diversidade. Que não se pretende
chegar como alguém de fora e impor. Que parcerias são necessárias também nos projetos de
curto prazo já existentes. Que os diagnósticos deverão ser constantes para as decisões. Lúcia
pergunta sobre ações imediatas da FURB, apontando algumas possibilidades, tais como
diagnóstico social, técnico, físico, florestal e outros. Norberto mencionou que seus pais moram
perto da reserva e aponta para a complexidade da ocupação das terras demarcadas. Professor
Jacob perguntou sobre as escolas e I. Ergilia e Cledes responderam que os professores são
indígenas concursados, bilíngües e sob regime diferenciado. I. Beatriz falou dos cuidados que se
deve ter diante das urgências a curto prazo, bem como das atribuições de cada entidade ora
presentes. Mozar explanou que cada um, agora, deveria traçar esboços sobre suas possibilidades
de tarefas e trabalhos, programas de divulgação, de cultivares, florestais e de ocupação da área.
Arteno disse que ainda não se pode ter idéias muito concretas, tendo-se que esperar os
diagnósticos para definir prioridades e suas demandas. Mozar disse que após o almoço a reunião
na reserva com a comunidade será a de identificação das parcerias e para a qual a comunidade
indígena deverá indicar sua própria representatividade. Que deverá ser montada uma agenda de
curto prazo e que se pensa que os próprios indígenas deverão ser envolvidos nas tarefas
diversas, inclusive as profissionais, mesmo que devam ser treinados e instruídos tecnicamente.
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Arteno mencionou que Cledes e as Irmãs irão fazer o trabalho de intermediação. O grupo
marcou uma reunião de planejamento e interação para dia trinta e um de agosto de dois mil e
quatro (31/08/2004), à tarde, na Escola da Aldeia Palmeirinha para quando as diversas
representações trarão suas propostas esboçadas e já socializadas via e-mail. A reunião será com
os membros indígenas. A sessão foi suspensa para almoço na Ilha da Hering às llh30min. Às
13h25min, já na Aldeia Palmeirinha, e com presença de lideranças indígenas, a reunião foi
aberta pelo Cacique Aniel Priprá que pediu a todos se apresentarem. Aniel explicou a ausência,
até o momento, de algum representante da FUNAI, disse que estariam dispostos a ouvir o que se
tinha a propor e pediu à Pastora Cledes para dar início das explanações. Cledes relembrou que
algumas reuniões foram feitas anteriormente e Mozar explicou porque uma reunião anterior
havia sido transferida para hoje. Apresentou as instituições presentes como eventuais parceiras
no programa já conhecido, contando-se ainda com o ISA em apoios à distância. Mozar disse que
a preocupação reside na retomada das terras e os respectivos destinos, bem como a
sustentabilidade da comunidade indígena não só de imediato, mas de futuro. Levantou questões
como trabalhos e forças conjuntas para promover soluções a médio e longo prazo, de grande
envergadura, tudo a partir de diagnósticos. O programa deve contemplar as necessidades dos
indígenas, as demandas e expectativas internas e externas. Ressaltou que a idéia central já está
ventilada nos diversos segmentos das parcerias, e que hoje já se poderia eleger um Conselho
Gestor que escreveria e coordenaria as diversas ações, sendo provavelmente formado por uma
pessoa de cada uma das entidades. Vendo a comunidade como um todo, o programa deve
contemplar também algumas questões urgentes e imediatas. Que a médio e longo prazo o
programa possa viabilizar que a comunidade seja capaz e autônoma de conduzir sua
sustentabilidade. Citou várias idéias que já foram cogitadas de ambas as partes. Que isto tudo
deve vir ao encontro da comunidade, ouvindo-a, mas em momento algum significar ou vir a ser
instância de competição ou imposição. Que se pretender agir logo, concretizar ações. Aniel
manifestou a preocupação da comunidade com o futuro de suas crianças e jovens. Neste sentido
já teriam ventilado as diversas idéias cabíveis. Ressaltou que a proposta é o que precisam na
busca, encaminhamento e administração continuada de recursos. Antonio Caxias queria saber da
professora Lúcia acerca do seu manifesto de contrariedade à portaria de demarcação das terras,
pois é necessário saber onde se pisa e que se pretende dialogar amigavelmente. Mozar explicou
que precisamos lembrar que tudo é uma questão de direito e é assim como um jogo de futebol.
Neste jogo a comunidade indígena levou um gol, mas continua ganhando o jogo que ainda não
terminou. Disse que o processo judicial está em andamento e que a terra vai ser da comunidade
indígena, mas que tudo é uma questão de tempo e algumas providências, pois os trabalhos de
demarcação foram apenas suspensos. Explicou que não é necessário esperar que a demarcação
da área saia, para daí começar com o programa proposto. Já se pode fazer muita coisa dentro dos
catorze mil hectares, agora mesmo. Aniel explicou que já se sabia da eventualidade de muitos
trabalhos que exigem novas demandas. Ressaltou a importância de se criar este Conselho Gestor
e para isso se precisa pensar juntos. Professora Lúcia perguntou pelas necessidades maiores para
serem trabalhadas dentro da Reserva, que possam garantir sustento continuado. Aniel respondeu
que cada aldeia tem seus diferentes projetos de acordo com o solo ou anseios. Antonio Caxias
falou em pequenas indústrias, agricultura desenvolvida, garantia de renda na Palmeirinha; no
Bugio, por exemplo, algumas coisas não crescem. Arteno explicou que o programa visa
identificar as necessidades, eleger prioridades e providenciar encaminhamentos a partir de cada
particularidade, sempre ouvida a comunidade indígena, acionando-se a instância certa. Cledes
disse que o Conselho Gestor não é o início, mas já está em andamento a partir das diversas
manifestações e reflexões da comunidade indígena, quando imaginavam algumas soluções. Que
é importante ouvir mais lideranças em relação aos seus problemas. As lideranças manifestaram-
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se por demandas de curto e médio prazo, como reflorestamentos com mão de obra remunerada;
malharia ou mini-indústria para garantir trabalhos aos jovens. Clóvis falou que é importante de
se saber o que já foi feito e o que já se tentou e não deu certo; que os estudos do programa
devem visar o ontem, o hoje, mas também o amanhã. Arteno falou que os projetos isolados é
que são problemáticos, mas a parte mais nova é o conjunto nas parcerias para ver o todo da
comunidade. Aniel disse que o projeto da marcenaria, por exemplo, ficou nas reuniões e quando
foi implantado, o prazo havia decorrido. Típico é o Projeto Microbacias. Ressaltou a
importância das necessidades de curto prazo; a dificuldade da FUNAI no financiamento de
cursos, pois que as pesquisas que estudantes vêm fazer na reserva não viabilizam retornos,
enquanto jovens indígenas gostariam de estudar e não conseguem por falta de dinheiro. Quanto
à agricultura faltam recursos para implantação e custeio, do mesmo modo como indústria de
conserva de palma pupunha. Evidenciou o curto prazo as necessidades com a alimentação.
Elpídio Priprá falou que diversas reuniões e projetos abandonados nada resolveram e já
deixaram os índios desacreditados. Apontaram que para iniciar precisa-se efetivar os trabalhos e
garantir as diárias. Gabriel disse que devido ao solo pedregoso e a invasão da barragem existem
dificuldades de agricultura porque as áreas agricultáveis são poucas e que um levantamento para
identificar as reais necessidades é muito trabalhoso. Jorge explicou que quanto à marcenaria
tudo parou quando o mercado não absorveu o mel porque não há controle de qualidade e que
neste particular o programa pode auxiliar. Mozar ressaltou que pelos exemplos dados já estão
sendo identificadas algumas demandas. Explicou que o Conselho Gestor deve ser pequeno para
poder coordenar os estudos e trabalhos, encaminhar financiamentos para indústrias, cooperativas
e outros. Sugere um seminário para umas cem pessoas, daqui a um mês, para uma exposição de
idéias e identificar as viabilidades, citando, como exemplo, o seu encantamento com os
trabalhos da APREMA VI em Atalanta. A partir deste seminário as equipes se identificariam
para os trabalhos. Professora Lúcia sugere que cada aldeia traga suas sugestões já discutidas
preliminarmente. Phillip pediu que APREMA VI tivesse espaço e porta aberta na reserva. O
Projeto Microbacias desenvolverá reuniões nos próximos dias que poderão ser aproveitadas.
Cledes ressaltou a importância do que Lúcia e Phillip disseram, de que se conheça primeiro a
reserva. Professor Jacob lembrou algumas questões de mercado e tecnologia dos não-índios, a
preocupação com as pessoas que ficam desempregadas por causa das máquinas automáticas.
Como trabalhar isto com uma comunidade como esta? Que a comunidade precisa procurar seu
jeito próprio e diferente e não se basear nos modelos da sociedade branca. Dentro destas
perspectivas é que a FURB pode auxiliar em cursos e qualificações técnicas. Que a Comunidade
deve pensar também na sua cultura, seus saberes e sustentar estes aspectos ao lado dos
imediatos. Elpídio ressaltou a dificuldade para qualquer começo e que sua cultura não é uma
questão de voltar no tempo e regredir, mas que espera ouvir coisas para crescer. Beatriz,
captando algumas falas, mencionou as economias solidárias em que se pode desafiar a FURB.
Aniel manifestou seus entendimentos sobre as propostas. Antonio Caxias disse que é
fundamental a preocupação com o índio que tinha sua agricultura à beira do rio e que foi
submersa para defender os blumenauenses. João Adão falou que reflorestamentos estão no mato
porque não há recursos para a mão de obra; que as caixas de abelha não estão prontas porque
falta tinta, falta cera e recursos para terminar. Lauro apresentou sua satisfação por este evento e
suas preocupações quanto ao que já foi dito. Mozar resumiu: 1. FURB e APREMA VI
acompanham as reuniões do Projeto Microbacias, que se realizarão no fim do mês; 2. as
comunidades discutirão suas prioridades; 3. o Conselho Gestor deverá ser criado na próxima
reunião para poder agir. Cancelou-se a reunião do dia 31 de agosto e marcou-se um Seminário
para dia 11/09/2004 (onze de setembro de dois mil e quatro), sábado, às 08h (oito horas) na
Escola da Aldeia Palmeirinha, TI Laklanô, com representantes das entidades parceiras e dez
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representantes de cada aldeia, quando se criará o Conselho Gestor, se informará sobre economia
solidária e se fará a distribuição de tarefas. Foram acertados detalhes de coordenação e
realização do evento. A reunião foi encerrada às 16hl Omin e eu Edmundo Prochnow fiz a
presente ata na qualidade de secretário designado.

