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Relatório Kamuri – Indigenismo, Ação Ambiental, Cultura e Educação
- 2020 Título do projeto : SOS Tikunas/Amazonas contra covid 19

NA RUA, EM FILAS E EM LUGARES
FECHADOS TODOS DEVEM FICAR A PELO
MENOS UMA VARA DE PESCA DE DISTÂNCIA
UNS DOS OUTROS.
NAMAWA, RÜ NATCHICAGÜ I DUŨ’Ü̃GÜ
ITCHIGÜ’Ü̃WA RÜ NAWAE NA POWA PAWERU
ARÜ MARAÜ̃’Ü̃ÃCÜ TÜGÜÜ̃ TATCHIGÜÜ̃
YA DUŨ’ẼGÜ.

QUANDO SAIR DE CASA, USAR MÁSCARA
SEMPRE.
NGEGUMA ICŨŨGU RÜ NGUŨGUMA NA
PERAÜ.

AS ROUPAS DE QUEM CHEGOU DA RUA, AS
COMPRAS E DEMAIS OBJETOS QUE
CHEGARAM DE FORA DA CASA, DEVEM SER
IMEDIATAMENTE LAVADOS COM ÁGUA E
SABÃO.

NGEMA NATCHIRU I NAMAWA NAMAÃ I
CUGUÜ̃, RÜ NGEMA NA’CA CUTAEÜ̃GÜ RÜ
NHUMATCHI TOOMATCHIGÜ, NAWAE NA
PAATAMA YA YAUGÜÜ̃ I TCHABAŨ MAÃ.

Ação solidária:

sos

O SANITÁRIO DEVE SER PERIODICAMENTE
LAVADO COM ÁGUA SANITÁRIA.
YIMA WOETCHICA RÜ NAWAE NA GUŨGUMA
NAYOUÜ̃ I DE’A I. SANITARIA MAÃ.
Tradução: Pucürana Nedilza Pereira.

APÓS O USO, LAVAR BEM A MÁSCARA COM
ÁGUA E SABÃO.
NGEGUMA CUGÜ CUNAÜGUWENA I CURÜ
PERAÜRUÜ RÜ MEÃMA TCHABAŨ MAÃ
NAYA’U.

C
VID 9
CORONAVIRUS1

Colaboradores:

TIKUNA
Realização:

DSEI ALTO RIO
SOLIMÕES

INTRODUÇÃO
O ano de 2020 trouxe, para todos, uma situação atípica, e colocou a ONG em uma
perspectiva de urgência nunca antes vivida por ela, nessas proporções. Campanhas
solidárias e ações humanitárias, além de suas atividades regulares, a KAMURI já teve
ocasião de realizar, em anos passados. Ninguém, no entanto, poderia ter previsto a
situação que se estabeleceu em 2020 e as ações que, como entidade indigenista, a
KAMURI foi compelida a assumir.
Na segunda quinzena de março de 2020, seguindo orientações da Organização
Mundial de Saúde, autoridades estaduais brasileiras tomaram as primeiras medidas contra
a disseminação do Coronavírus, a COVID-19. No Estado de São Paulo, o Decreto 64.881,
de 22 de março, determinou quarentena em todo o Estado. A situação, porém, mostrouse imediatamente muito grave nas unidades federativas com menos recursos e aquelas
com territórios muito extensos, nos quais os serviços públicos de saúde já não contam
com infra-estrutura adequada fora dos limites dos maiores centros urbanos.
Essa foi a situação que atingiu a Amazônia e, em particular, o Estado do
Amazonas. Da região remota do Alto Solimões (a mais de 1.600 km de distância, por via
fluvial, da capital do Estado, Manaus) um apelo por Socorro urgente foi dirigido aos
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professores do Departamento de Linguística da UNICAMP, por um jovem Tikuna,
morador na região, aluno do Mestrado em Linguística naquela instituição. Imediatamente
um grupo de docentes deliberou iniciar uma campanha em busca de recursos para atender
às urgências da população indígena do Alto Solimões (AM) e, conhecedores da KAMURI
e por total confiança em sua Diretoria, solicitou à ONG que capitaneasse a logística dessa
campanha, ou seja: disponibilizasse a conta bancária da ONG para receber e reunir os
recursos, e estabelecesse contato com agentes públicos e voluntários, na região afetada,
para deliberar as formas de apoio e executá-las.

1. METODOLOGIA APLICADA
Objetivo Geral - Apoiar e proteger a população indígenas por ser um setor mais
vulnerável da população brasileira frente ao Covid 1. Arrecadar fundos para a confecção
de máscaras protetoras e seu envio juntamente com produtos de higiene pessoal e
alimentos para as comunidades indígenas Tikuna e Kokama do Alto Solimões.
Objetivo específico - Garantir recursos de proteção pessoal às famílias indígenas para
conter a propagação do Coronavírus nas comunidades Tikuna e Kokama, de modo a
mínorar seu impacto em número de óbitos em razão dessa pandemia, em uma região em
que os equipamentos públicos de saúde são reconhecidamente deficitários. Igualmente
contribuir com recursos para alimentação das famílias indígenas urbanizadas, atingidas
pela paralização da economia local, com a consequente perda de emprego e renda.
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a) Ações e atividades executadas –
Campanha SOS Tikuna: Desde o início do mês de maio/2020 a KAMURI
coordenou esta campanha em apoio às comunidades indígenas Tikuna e Kokama
do Alto Rio Solimões (estado do Amazonas). Foram confeccionadas e entregues
30 mil máscaras de proteção individual, produtos de higiene, limpeza e
alimentícios durante a pandemia do COVID-19, incluindo pagamento do trabalho
para pessoas das comunidades locais.
Nosso objetivo foi o de intervir rapidamente para conter o crescimento de número
de óbitos pela pandemia, em uma região deficitária em recursos públicos de saúde.
Na condução da campanha estiveram envolvidos, além da Kamuri e docentes do
IEL, também docentes da UFAM (Universidade Federal do Amazonas), da UEA
(Universidade do Estado do Amazonas), do IFAM (Instituto Federal do
Amazonas), da rede municipal de ensino de Tabatinga, do DSEI-SESAI e de
comunidades Tikuna.
A partir de 29 de junho a KAMURI iniciou a segunda fase da campanha SOS
Tikuna, ampliando a área de abrangência para o Médio Solimões, onde muitas
comunidades indígenas carecem do mesmo apoio. Os Tikuna do extremo Oeste
do Amazonas e as demais etnias na região também foram atingidos pela pandemia
da COVID-19, e apelaram por ajuda para conter a propagação da doença em suas
aldeias e para enfrentar as dificuldades de obter alimentos, especialmente as
famílias residentes em áreas urbanas, como Tabatinga e Benjamin Constant. Além
disso conseguimos enviar apoio aos indígenas da tríplice Fronteira (região de
Leticia) sem apoio dos respectivos governos: Brasil, Peru e Colômbia.

4

b) Orçamento – Esta foi uma campanha emergencial para a fase da COVID-19,
inicialmente para o Povo Tikuna. E foram articulados vários possíveis parceiros
sensibilizados pela causa indígena. E o efeito foi surpreendente diante a situação
fragilizada dos povos indígenas da Amazônia. A partir da deflagração da
Campanha, foram arrecadados, para o SOS Tikunas (fases I e II), por meio da
conta bancária da KAMURI, R$ 109.114,99. No período de 15/05/2020 e
21/09/2020, em atendimento às necessidades urgentes das comunidades afetadas,
foram empregados R$ 98.038,78 - através da confecção, compra e envio de
máscaras individuais de proteção; compra, montagem e entrega de kits de higiene;
e pela compra e montagem de cestas básicas.
Responsáveis –
Coodenador Geral Juracilda Veiga
Co-fundadora da Kamuri e atual Coordenadora Geral da Kamuri
Indigenista desde janeiro de 1979. Doutora em Ciências Sociais/etnologia indígena.
Antropóloga da Fundação Nacional do Índio, a partir de 2006. É professora
alfabetizadora, trabalha com educação indígena desde 1983, trabalhando inclusive na
formação de professores indígenas. Coordena atualmente o Projeto de revitalização
linguística das línguas indígenas em São Paulo. Co-criadora e mantenedora do Portal
Kaingang.
Wilmar D’Angelis
Co-fundador da Kamuri
Indigenista, educador, linguista. Acha o mundo é inimaginável sem florestas preservadas,
sem povos indígenas, sem crianças ou sem música. Lamenta que nosso país, riquíssimo
em todos esses quesitos, trate todos eles com tanto descaso, e se permita crimes hediondos
contra os três primeiros. É para mudar isso que luta, dentro e fora da universidade. Cocriador e mantenedor do Portal Kaingang.
Maria Beatriz Rocha Ferreira
Indigenista e atual Coordenadora de Projetos
Doutora em Antropologia. Docente aposentada da Faculdade de Ed. Física da
UNICAMP. Desenvolve projetos com o Núcleo em Inclusão, Movimento e Ensino à
Distância, da Univ. Federal de Juiz de Fora. Desenvolve pesquisas na linha de Educação
e Diversidade com enfoque em Antropologia, atuando principalmente em temáticas sobre
educação, interculturalidade, práticas corporais, povos indígenas e processos
civilizadores.
Rede de apoio sistemática - Formou-se uma equipe que atuou
sistematicamente:
1. da Kamuri – Juracilda Veiga, Wilmar D’Angelis, Maria Beatriz Rocha
Ferreira, Beatriz Furlan Toledo, Pedro Ternes Frassetto, Maria
Eugênia Arantes Gonçalves, Arthur Antunes de Lima
das Universidades do Amazonas :
2. Ana Lúcia Garcia Torres, professora da Universidade Estadual do AmazonasUEA e doutoranda do PPGSCA da UFAM ( Coordenadora do Projeto no
Amazonas).
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3. Iatiçara Oliveira da Silva, professora da Universidade Estadual do AmazonasUEA
4. Álvaro Gomez Suarez, Universidade Estadual do Amazonas- UEA/CSTB Tabatinga.
5. Taciana de Carvalho. Professora do Instituto de Natureza e Cultura da UFAM,
Campus de Benjamim Constant.
6. Antônia Marinês Goes Alves, professora do Instituto Federal do Amazonas,
IFAM- Campus Tabatinga e doutoranda do PPGSCA/UFAM.
7. Junior Peres de Araújo, professor da rede municipal de ensino de Tabatinga,
mestrando do PPGSCA/UFAM (responsável pelas compras locais).
8. Weydson Gossel Pereira -Coordenador da DSEI-SESAI Alto Solimões (
Distribuição dos Kits e máscaras nas aldeias).
9. Frei Paolo TBT – Belém do Solimões ( Distribuição dos Kits e máscaras nas
aldeias do Belém do Solimões).
10. Claudia Lorena Osório Agudelo ( responsável pela distribuição nas aldeias da
Tríplice Fronteira).

c) Riscos previstos – A campanha dependeu de doadores. A quantia arrecadada foi
de R$ 109.114,99.
2. COMUNICAÇÃO – CANAIS UTILIZADOS - A comunicação foi feita entre a equipe
interna da Kamuri e equipe na Amazônia, através de conversas telefônicas, e
reunião em videoconferência. Essas pessoas definiram, em conjunto, as
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melhores estratégias para o máximo aproveitamento dos recursos (o que
comprar onde comprar, quanto comprar, quem contratar para confecção de
máscaras etc.) e a melhor logística para atendimento a cada localidade (há
diferenças enormes de distância e situações de um município para outro,
sobretudo Tabatinga, Benjamin Constant e Santo Antônio do Içá).
Foi realizado uma rede da Kamuri e grupo dos Professores da Amazônia e os DSEis
[Departamento de Saúde Especial Indígena]. E a cada compra a situação foi rediscutida e
avaliada, uma vez que a oferta dos produtos varia de um dia para o outro (há
desabastecimento e reabastecimento sem regularidade nas atuais circunstâncias, assim
como oscilação indiscriminada dos preços de produtos, seja alimentícios,sejam de
confecção de máscaras, por conta da especulação dos comerciantes locais. O envio à
distância esteve interditado, pela interrupção e irregularidade no transporte fluvial de
Manaus para BenjamimConstant e outras comunidades do interior.
3. ETAPAS
A campanha foi realizada em 2 etapas.
1ª Fase – Tikunas e Kokamas
A campanha SOS TIKUNAS foi lançada no início de maio, de imediato atendendo
famílias Tikuna de Feijoal (de onde partiu o apelo por ajuda) e famílias da etnia Kokama.
A campanha visou garantir recursos de proteção pessoal às famílias indígenas para conter
a propagação do Coronavírus nas aldeias do Alto Solimões, de modo a minorar seu
impacto em número de óbitos em razão da pandemia, em uma região em que os
equipamentos públicos de saúde são reconhecidamente deficitários. Igualmente
contribuiu com recursos para alimentação das famílias indígenas urbanizadas, atingidas
pela paralização da economia local, com a consequente perda de emprego e renda.
A coordenação da Kamuri articulou, em apenas uma semana, uma rede local de
apoiadores e voluntários, envolvendo integrantes de três instituições de ensino superior
(UFAM, UEA, IFAM), pessoas da comunidade indígena e não-indígena local e servidores
do DSEI e da FUNAI. Em 10 dias os recursos começaram a chegar às comunidades,
iniciando pela compra de materiais e contratação de costureiras locais para confecção de
máscaras de proteção individual, e pela distribuição de kits de higiene e limpeza e de
alimentação (conforme orientação dos agentes locais).
2ª Fase – Alto e Médio Solimões
A partir de 29 de junho a KAMURI iniciou a segunda fase da campanha: SOS TIKUNAS
– AMAZÔNIA, ampliando a área de abrangência para o Médio Solimões, onde muitas
comunidades indígenas carecem do mesmo apoio.
O povo indígena Tikuna, no extremo Oeste do Amazonas, bem como as demais etnias na
região, foi atingido pela pandemia da COVID-19, e apelou por ajuda para conter a
propagação da doença em suas aldeias, bem como para ajuda humanitária às famílias com
dificuldades de obter o sustento alimentar (especialmente aquelas situadas em zona
urbana, como em Tabatinga e Benjamin Constant).
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O território Tikuna situa-se no Alto Solimões, e ao longo desse rio distribuem-se 12 terras
indígenas ou comunidades, compostas por cerca de 53.000 pessoas: São Sebastião,
Betânia, C. Alegre, São Paulo do Olivença, São Francisco do Canimari, Nova Itália,
Vendaval, B. Solimões, Umuriaçu I e II, Filadélfia e Feijoal.

4. CRONOGRAMA EM PARCERIA COM A OSC
a) Preparação
A Campanha SOS – Tikunas representa a rapidez de adaptação da OSC Kamuri
para atender a urgência de demandas de populações indígenas na Amazônia,
frente a pandemia da COVID-19.
A articulação das pessoas envolvidas se deu em 1 semana e ocorreu ao longo da
Campanha. O histórico e contato dos responsáveis pela Campanha facilitou o
sucesso da Campanha.
A comunicação do grupo foi organizada através do WhatsApp
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b) Duração do evento – De maio a setembro de 2020
c) Inscrição/adesão – A adesão se deu por alguns motivos: confiabilidade das ações
da Kamuri; sensibilidade em atender os povos do Amazonas durante uma fase
crítica da pandemia COVID-19; morosidade do sistema público estava deixando
os povos da Amazônia em situação desesperadora; o aumento do número de casos
da COVID-19 e a falta de informação e materiais de higienização nos primeiro
meses da pandemia da COVID-19.
5. RISCOS –
a) Falta de adesão – Este não foi o caso. Houve uma adesão significativa durante a
Campanha.
6. ÁREAS DE TRABALHO
Local de trabalho – Os locais de trabalhos se deram – na sede da Kamuri em
Campinas, em Manaus organizada pela Professora Ana Lúcia Garcia Torres e em
Tabatinga pelo Professor Junior Peres de Araújo. O Frei Paolo de Belém do
Solimões teve uma participação fundamental com as costureiras locais ( Associação
Mapanas) no feitio de máscaras e distribuição pela região de Belém do Solimões.
7. QUALIDADE
a) Cumprimento das ações – As ações foram cumpridas de acordo com as
solicitações e doações recebidas.
8. PRESTAÇÃO DE CONTAS
a) Parceiros – A prestação de contas foi transmitida pelo site da Kamuri. No
caso da Associação Beneficiente Maria & Tsu Hung Sieh foi elaborado
uma prestação de contas [vide abaixo].
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9. TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES
a) Comunicação as informações foram enviadas aos parceiros e disponibilizadas no
site, instagram e facebook da Kamuri.
.
b) Publicações – dos relatos das etapas foram disponibilizadas no site da Kamuri.
Foto Instagram

Foto Facebook
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Título de Honra ao mérito. 14 pessoas receberam o título pelo apoio substancial ao
projeto SOS Tikunas

A KAMURI – INDIGENISMO, AÇÃO AMBIENTAL, CULTURA E EDUCAÇÃO,
ONG responsável pela captação de recursos, gerenciamento e coordenação das ações da Campanha SOS
Tikunas, campanha esta voltada ao apoio às populações indígenas do Alto e Médio Solimões, Sul do
Amazonas e região fronteiriça de Brasil e Colômbia (AM), no combate à propagação do Coronavírus e ao
socorro de situações emergenciais daquelas populações, por decisão unânime, vem conceder este diploma

de HONRA AO MÉRITO à

ANA LÚCIA GARCIA TORRES

por seu particular empenho e

colaboração no papel de articuladora local da Kamuri, no Estado do Amazonas.
Campinas, SP, 15 de setembro de 2020

Juracilda Veiga
Coordenadora Geral

Maria Beatriz Rocha Ferreira
Coordenadora de Programas
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Relatório e Agradecimentos à Associação Beneficiente Maria & Tsu Hung Sieh.
A Campanha SOS TIKUNAS da Kamuri, neste mês de Agosto, focou no Médio
Solimões e Sul do Amazonas.
Nosso trabalho tem sido de apoio a conscientização sobre a importância do isolamento
social, do uso de máscaras, da higienização das casas, roupas e pessoas.
Neste mês foram distribuídos 500 Kits de higiene, resultado de um “Projeto emergencial
COVID 19 Campanha SOS TIKUNAS” enviado pela KAMURI à Associação
Beneficiente Maria & Tsu Hung Sieh, de Campinas, a quem agradecemos imensamente
o apoio recebido.
Esse projeto possibilitou o encaminhado para a compra de kits de higiene que foram
enviados para as comunidades do Sul do Amazonas, Médio e Alto Rio Solimões e até os
Tikunas de Letícia, na Tríplice fronteira Brasil, Colômbia, Peru, cujos governos, sem
acordos internacionais, deixam as populações sem nenhum apoio.
Mesmo no Brasil, embora sabendo da importância dos kits de higienização para o
combate ao Corona Vírus, nem a SESAI, nem a FUNAI tem disponibilizado à população.
A Kamuri têm sido a única entidade, em todo o Amazonas, que está disponibilizando
esses Kits.
Parte dos recursos foram para as comunidades indígenas do Sul do Amazonas, região de
Humaitá. Os Kits de Higienização foram encaminhados através da SESAI/CASAI –
Humaitá e chegaram as comunidades necessitadas. Temos um agradecimento das
lideranças indígenas do DSEI de Porto Velho (RO) a qual está subordinado a CASAI Humaitá -AM.
As equipes da Saúde são as únicas pessoas autorizadas a entrar nas aldeias. Elas
entregaram os Kits de Higienização para as Etnias Pirahã, Juma, Tenharim, Parintintin,
Jiahoi, conforme relação de povos e aldeias abaixo discriminadas.
Etnia Pirahã
Aldeia Pequiá -21
Aldeia Pedral -08
Aldeia Forquilha Grande -21
Cestas básicas
Aldeia Pequiá -21
Aldeia Pedral -08
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Aldeia Forquilha Grande -21
Etnia Juma
4 kits
Também foram distribuídas 29 cestas básicas para as famílias em tratamento de
tuberculose e malária.
Etnia Tenharin
Aldeia Mafui 11
Aldeia Paxiri -13
Aldeia Taboca – 09
Aldeia Marmelo – 66
Aldeia Bela Vista -14
Aldeia Campeche - 13
Etnia Parintintin
Aldeia Pupunha
Etnia Jiahoi
Aldeia Kwaiari – 6
Aldeia Jui -12
AS máscaras

de pano,

3 mil máscaras adquiridas pela Kamuri foram entregues

preferencialmente para os idosos ( 2 por pessoa) .
Nas aldeias de Humaitá foram entregues 1627 máscaras.
Etnia Jiahoi
Aldeia Kwaiari – 38 máscaras
Aldeia Jui -100 máscaras.
Etnia Tenharin
Aldeia Vila Nova – 88 máscaras
Aldeia Marmelo – 640 máscaras.
Etnia Parintintin
Aldeia Pupunha – 387 máscaras
13

Aldeia Traíra – 274 máscaras.
A Kamuri adquiriu neste mês, também com os recursos da Campanha SOS Tikunas, 3
mil máscaras que foram entregues no sul do Amazonas, Humaitá, e Médio Rio Solimões
região de Jutaí- AM. Essa entrega em algumas comunidades teve que se utilizar de
helicópteros do exército nacional, para as equipes de saúde chegarem até as aldeias.

Aldeia Traíra – Idosa recebendo máscar
Etnia Pirahã
100 máscaras entregues para a enfermeira.
Alto Solimões comunidades indígenas Umariaçu I e II.
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INTRODUÇÃO
Projeto de DJARYI1: resgate das sementes sagradas Nhandewa e Kaingang
Paulista

Descrição do projeto
Este projeto está voltado para o resgate da agricultura e sementes nativas, como parte
intrínseca da expressão cultural da população Indígena de duas etnias: os Kaingang e
Guarani Nhandewa, no Estado de São Paulo.
Como se sabe, o milho é uma planta domesticada na América Central, entre 8 e 9 mil
anos atrás, de onde foi disseminada, por contato cultural entre as populações précolombianas, chegando muito cedo também à maior parte da América do Sul. Os povos
que adotaram o milho foram, ao longo de séculos, aclimatando-o a ecossistemas
diferentes e desenvolvendo novas variedades. Sua disseminação é totalmente dependente
da ação humana:
“Dormência e disseminação natural de sementes são características de plantas nãodomesticadas. No caso do milho cultivado, as sementes não apresentam dormência e,
devido à estrutura morfológica da espiga, não dispõem de um mecanismo de dispersão
natural, sendo totalmente dependentes do homem para sua propagação, o que caracteriza
uma planta com elevado grau de domesticação.” (Machado e Paterniani 1998:22)
Não se sabe há quantos séculos o milho terá sido incorporado, como alimento base, entre
os povos de língua Guarani e entre os povos Jê.
Os Guarani, que é um povo migrado da região amazônica (o berço do tronco Tupi é na
região de Rondônia/Mato Grosso/Bolívia) para o Sul do Brasil há mais de milênio. Os
Kaingang, por sua vez, há mais de dois mil anos terão chegado ao Sul do Brasil, vindo da
região de origem dos povos de língua Jê, situada no Nordeste brasileiro. Em ambas as
etnias, o milho é mencionado nas suas narrativas míticas mais antigas, sendo que para os
Guarani o milho branco é considerado uma das plantas sagradas. Enquanto os Kaingang
possuem um mito sacrificial para a sua agricultura sendo o milho o principal alimento.
Entre os Kaingang paulistas, quando contactados pela primeira vez, pacificamente, em
1912, foram encontrados, como cultura tradicional e regular, pelo menos três variedades,
com destaque para o milho preto (nguere thá), consumido especialmente na forma de
alguns alimentos tradicionais: o penfu (farinha), o pentfurõ (mingau) e o kórem (caldo).
Os processos históricos que esses povos sofreram, particularmente no Estado de São
Paulo, com a tomada praticamente completa de seus territórios tradicionais (hoje
sobrevivem em reservas diminutas de terra), incluindo forte depopulação, pressões
integracionistas, miscigenação nem sempre buscada por eles, mas impostas pelas
condições de sobrevivência, tudo isso levou à perda de muitos elementos de seu
patrimônio cultural, incluindo sementes tradicionais.
No caso dos Kaingang, o tradicional milho preto (em português, hoje referido por eles
como “milho bugre”) quase extinguiu-se. Nas comunidades guarani, por sua vez,
pouquíssimas ainda mantém seus milhos nativos, sendo que os Nhandewa estão entre os
que mais perderam.
O presente projeto foi construído em referência a esse cenário que requer a reintrodução
das sementes tradicionais de milho a partir de sementes de outras comunidades da mesma
etnia, do Rio Grande do Sul para os Kaingang e do Mato Grosso do Sul para os Guarani
Nhandewa.
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Djaryi – é avó, ancestral, Guarani.
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OS KAINGANG
OS KAINGANG são, hoje, o terceiro maior povo indígena do Brasil (Censo IBGE 2010).
Habitam há mais de dois mil anos as terras altas do Sul e Sudeste do Brasil (habitam,
atualmente: SP, PR, SC, RS).
Os Kaingang de São Paulo foram os últimos grupos kaingang a ser contactados, em 1912.
Formidáveis guerreiros, os Kaingang paulistas lutaram bravamente contra a ocupação dos
seus territórios e sofreram grande depopulação devido às doenças trazidas pelos não
indígenas, para as quais não possuíam defesa. Atualmente, a população Kaingang em SP
vive em duas aldeias: com um total de 150 habitantes em Icatu, município de Braúna, e
um total de 253 habitantes em Vanuíre, município de Arco-íris.
OS GUARANI
OS GUARANI são o segundo maior povo indígena do Brasil (Censo IBGE 2010). São
do tronco Tupi, falantes da língua Guarani, divididos em 3 etnias: Mbyá, Nhandewa/Tupi
Guarani e Kaiowá (as duas primeiras, presentes em grande número no nosso Estado). Os
Nhandewa que vivem na Aldeia Nimuendajú (T.I. Araribá) são cerca de 100 pessoas.
Foram contados pelo governo em 1906 e reunidos na Povoação Indígena de Araribá, no
início da criação do Serviço de Proteção aos Índios, SPI. Sofreram grande depopulação
pela febre amarela e gripe espanhola que assolou São Paulo no início do séc. XX.
As comunidades abrangidas/beneficiadas com o projeto são duas aldeias que reúnem a
totalidade dos Kaingang paulistas, e uma aldeia Nhandewa-Guarani, que se destaca por
sua significação histórica no conjunto das aldeias dessa etnia no Estado de São Paulo.
A aldeia Kaingang de Vanuíre, atualmente possui uma população total de 253 indígenas,
sendo aproximadamente 90 Kaingang. Historicamente, houve a mistura de etnias com a
chegada dos Krenak de Minas Gerais e Terena de Mato Grosso do Sul. Isto foi causado
pelo processo de expulsão dessas populações indígenas de suas terras e, também pela
transformação, pelo Serviço de Proteção aos Índios - SPI, dessas duas áreas, em Colônia
Penal Indígena, na década de 1940, transferindo indígenas de outras áreas e de outros
Estados.
Na aldeia Kaingang de Icatu, atualmente são 150 indígenas de etnias Kaingang e Terena,
sendo 80 pessoas Kaingang.
A Aldeia Nimuendajú, dos Guarani Nhandewa, tornou-se referência pelo fato de ter sido
nessa comunidade, em 1906, que foi batizado como indígena o jovem alemão Kurt Unkel,
que se tornaria o mais importante etnólogo da primeira metade do século XX,
naturalizado brasileiro em 1922, com seu nome indígena: Curt Nimuendajú. Nimuendajú
identificou a comunidade que o acolheu como “Apapocuva”, “os que usam arco
comprido”, cuja aldeia então chamava-se Araribá, em razão do rio próximo. Araribá
tornou-se área reservada pelo Estado de São Paulo, recebendo os Guarani Apapokuva e
outros pequenos grupos Guarani dispersos desde o Rio Bauru até o Rio Paranapanema.
Depois de 1940 recebeu famílias Terena, que ao longo do tempo se tornaram a maioria
da população. Em 1984 os Nhandewa construíram uma aldeia exclusiva, que chamaram
Nimuendajú, atualmente com uma população de 103 Guarani Nhandewa. Existe ainda na
T.I. Araribá a aldeia Tereguá que em 1984 reuniu as famílias constituídas da união entre
Terenas e Guarani Nhandewa. Aldeias Kopenoti e Ekeruá da etnia Terena.
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Público Alvo:
Kaingang Paulistas – Aldeias de Icatu -Município de Braúna, SP e Aldeia Vanuíre –
Município de Arco -íris – SP.
Guarani Nhandewa – Aldeia Nimuendajú – Município de Avaí- SP.
1. METODOLOGIA APLICADA
a) Objetivo Geral – Resgatar as sementes nativas de cada uma das etnias.
b) Objetivos específicos:
1. Criar condições de sobrevivência e soberania alimentar para essas populações na
pós pandemia.
2. Dispor dos recursos de boa maneira para produzir muito alimento com as
sementes nativas e preservar e cuidar do solo, da mata e da água.
c) Justificativa:
Os Kaingang sempre foram caçadores e coletores mas possuíam aldeias permanentes
onde ficavam suas roças e seus cemitérios. Eles aproveitavam todos os recursos do seus
ecossistemas mas sempre voltavam a aldeia para realizar a colheita e o ritual para os
mortos, do último ciclo anual.
Os Kaingang possuem um mito que narra a aquisição da agricultura e até serem atingidos
pela colonização cultivavam os milhos próprios: preto/roxo, vermelho/grená e branco.
Até 2018 mantinham o cultivo do milho preto que em 2019 não germinou mais.
Conseguimos pouca semente de aldeias do Rio Grande do Sul que serão reintroduzidas
na esperança de que possam ser multiplicadas e mantidas por eles criando a perspectiva
de segurança alimentar e soberania alimentar.
Os Guarani nandewa sempre foram agricultores e possuem um ritual de benção das
plantas e das crianças que eles chamam de batismo do milho, da erva mate e de outros
produtos agrícolas importantes os Nimongaraí.
A população que hoje vive em Nimuendajú foi aí aldeada em 1906, e sofreu várias baixas
demográficas no inicio do século XX, com a pandemia da gripe espanhola e da febre
amarela.
Atualmente são cerca de 100 pessoas é a mais de 40 anos não tem mais suas sementes
próprias. Conseguimos milho branco, vermelho, amarelo, sementes de arroz, de batata
doce roxa com as comunidades Guarani de Tekuetei -Caaparaó -MS e De Jaguapiru/
Bororó – Dourados -MS.
A proposta é que eles multipliquem as sementes nativas que estão em risco de extinção e
para o próximo ano possamos comprar e repassar para outras famílias e comunidades.
d) Ações e atividades
A proposta foi realizar o trabalho consorciado com agroflorestal, ou no sistema
agroflorestal, para tanto precisamos dar uma consultoria para os indígenas. Para o ano de
2020 devido a pandemia não conseguimos nos reunir com eles pessoalmente e as
sementes foram entregues para 4 famílias de agricultores nhandewa da aldeia
\Nimuendajú. E 4 famílias Kaingang de 2 aldeias através do Chefe local da FUNAI de
Icatu e Vanuíre.
A semente foi recebida preparada e catalogada na sede da Kamuri pelos voluntários da
Kamuri tendo a frente Lais de Falco, que está desenvolvendo seu Doutorado no Canadá,
sobre milho Kaingang e tem experiência em conservação de sementes.
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Contato com guardiões de sementes nativas. Recebimento das sementes, com o objetivo
de entregar as sementes nativas Guarani e Kaingang via Kamuri. Data: 11 e 12/10/2020
Treinamento – Foi feito reuniões anteriores com a equipe na Kamuri em Campinas. A
visita em campo foi um treinamento sobre a relação nossa com os indígenas.
Ações na visita em campo: entregar as sementes nativas Guarani e Kaingang.
As destinadas aos Guarani deixamos já com seus "donos".
As sementes destinadas aos Kaingang pedimos apoio para a Coordenação Técnica local
da FUNAI, de Icatu para retirar em Nimuendajú e, levar para os Kaingang de Icatu e
Vanuíre.
Por causa da pandemia tivemos restrição de circular pela aldeia e fomos apenas em
alguns locais permitidos.
Adesão pelos indígenas no projeto - são 5 famílias Guarani Nhandewa e 5 famílias
Kaingang que até o momento aderiram ao projeto conforme descrito acima, para os
Guarani falta a confirmação de uma a do Genilson Marcolino.
e) Orçamento
Foi submetido ao edital PROAC expresso no 15/2020 programa de ação cultural
– PROAC “incentivo ao desenvolvimento da cultura popular, tradicional,
urbana, negra, indígena e lgbtqi+ (online e/ou presencial) no estado de São
Paulo”. [vide projeto em anexo]
O projeto não foi contemplado pela PROAC. Nesta mesma linha, num dimensão
menor foi iniciado o Projeto Djaryi.
A Kamuri teve recursos próprios para dar inicio no projeto.
f) Responsáveis
Juracilda Veiga
Co-fundadora da Kamuri e atual Coordenadora Geral da Kamuri
Indigenista desde janeiro de 1979. Doutora em Ciências Sociais/etnologia indígena.
Antropóloga da Fundação Nacional do Índio, a partir de 2006. É professora
alfabetizadora, trabalha com educação indígena desde 1983, trabalhando inclusive na
formação de professores indígenas. Coordena atualmente o Projeto de revitalização
linguística das línguas indígenas em São Paulo. Co-criadora e mantenedora do Portal
Kaingang.
Wilmar D’Angelis
Co-fundador da Kamuri
Indigenista, educador, linguista. Acha o mundo é inimaginável sem florestas
preservadas, sem povos indígenas, sem crianças ou sem música. Lamenta que nosso
país, riquíssimo em todos esses quesitos, trate todos eles com tanto descaso, e se
permita crimes hediondos contra os três primeiros. É para mudar isso que luta, dentro e
fora da universidade. Co-criador e mantenedor do Portal Kaingang.
Laís de Carvalho
Graduada em Tecnologia em Agronegócio pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo,
Campus Mogi Das Cruzes (FATEC/MC) em 2016. Mestranda na Universidade Federal
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de São Carlos, Campus Araras - São Paulo, no curso de Agroecologia e
Desenvolvimento Rural com a linha de pesquisa em Tecnologias e Processos em
Sistemas Agroecológicos, em 2019. Doutoranda na Université Laval, Campus Québec Canadá, no curso de Etnologia e Patrimônio, em 2020. Desenvolve pesquisas na linha
Ambiental e Cultural vinculadas às áreas de Fitotecnia, Sociologia rural, Antropologia
Rural, Patrimônio Cultural com ênfase em: Agroecologia, Sementes crioulas,
Agricultura familiar, Indigenismo e Meio ambiente.
Arthur Anthunes
Graduando em Letras pela Universidade Estadual de Campinas, membro do grupo de
pesquisas InDIOMAS e da Kamuri desde 2018. Colaborador das oficinas de
revitalização linguística Terena e do Encontro de Leitura e Escrita em Sociedades
Indígenas de 2019. Apoiador das causas sociais e ambientais defendidas pela ONG.
g) Riscos previstos –
Dificuldade de apoio financeiro para o desenvolvimento do projeto. Atualmente a
Kamuri conta com recurso próprios para dar início ao mesmo.
A maioria das pessoas tem que trabalhar fora da aldeia para sobreviver e não podem se
dedicar ao projeto. A semente tem que ser cuidada para sobreviver à falta de chuva ou a
muita chuva.
Não temos um coordenador da Kamuri no local dos projetos.
Esse projeto não se faz sem inteiração entre os técnicos que somos nós, e os agricultores
indígenas, que são eles.
A Kamuri dará a essas famílias uma ajuda de custo como guardiões das sementes.
( para isso vamos fazer uma campanha pública de arrecadação).
Investimentos necessários:
1. Um curso de formação em permacultura e Agroecologia para os indígenas
participantes do Projeto.
2. Um sistema de irrigação área fica próxima ao rio Três Pilões.
3. Uma bomba de sucção e uma caixa d’água.
4. Além disso é importante melhorar a mata ciliar, adensar. Além de ser pouca a
mata, parte pegou fogo esse ano de 2021.
Participantes:
De Vanuire Constantino da Silva, Sérgio Anato.
De Icatu: Valmir de Campos, Carlos Indubrasil, Adriano de Campos,
De Nimuendaju- Claudecir Marcolino, Josué Marcolino, Gleyser Marcolino,
Cledinilson Marcolino.
2. COMUNICAÇÃO – CANAIS UTILIZADOS
A comunicação interna tem sido feita através de reuniões online e a organização dos
milhos através dos voluntários Laís e Arthur.
A comunicação com as aldeias tem sido feita através de telefonemas e E-mail.
Reuniões mensais online com a diretoria da Kamuri
3.

ETAPAS
Contato com as aldeias para o desenvolvimento do projeto
Organização do grupo da Kamuri para o projeto [mencionado acima]
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Contato com os doadores das sementes
Organização das sementes
Preparo para a viagem de campo nas aldeias
Distribuição dos milhos para as famílias
Plantio
Acompanhamento do projeto através das fotos e meios de comunicação por
causa da pandemia COVID-19.
Distribuição das sementes – milho - Aldeia Nimuendajú

Orientações em campo
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Aldeia Nimuendajú - SP – Plantio do feijão
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4. CRONOGRAMA EM PARCERIA COM A OSC
a) Preparação
A Kamuri já vinha desenvolvendo esta atividade. E com a possibilidade de
conseguir mais verba, poderá ampliar as ações.
Adquiriu por compra solidária milhos, arroz, feijão e amendoim, dos bancos de
sementes de duas comunidade Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul, da
aldeia Jaguapiru Dourados e aldeia Tekue’i de Caarapó.
Adquiriu de agricultores indígenas Kaingang de
b) Duração do evento – 12 meses
5. RISCOS – o projeto ficar limitado somente as aldeias mencionadas se não
conseguir outros apoios.
6. ÁREAS DE TRABALHO
Sede da Kamuri
Grupo da Kamuri – voluntários e interessados
Aldeias - Kaingang Paulistas – Aldeias de Icatu -Município de Braúna, SP e
Aldeia Vanuíre – Município de Arco -íris – SP.
Guarani Nhandewa – Aldeia Nimuendajú – Município de Avaí- SP.
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7. QUALIDADE
Cumprimento das ações – as ações estão sendo cumpridas. Esperamos realizar
com sucesso este projeto, mesmo com as dificuldades de apoio financeiro
8. PRESTAÇÕES DE CONTAS – os parceiros – Comunidade de Nimuendajú
plantou em Outubro e começa a colher as primeiras sementes.
O controle tem sido através de fotografia e contatos.
9. TRANSPARENCIA DAS AÇÕES
Comunicação - através da newsletter, instagram, face book e site.
O projeto prevê a divulgação para o público interno nas aldeias
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Proposta - O PATRIMÔNIO ALIMENTAR DOS POVOS
INDÍGENAS DE SÃO PAULO
Edital: EDITAL PROAC

Nº 15/2020 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

POPULAR, TRADICIONAL, URBANA, NEGRA, INDÍGENA E LGBTQI+ (ONLINE E/OU
PRESENCIAL)

-----------------------------------------------------------------------------------DADOS DO EMPREENDEDOR DA PROPOSTA
Nome: Juracilda Veiga
Email: juracilda@gmail.com
Telefone: (19) 32870438_
Endereço: Rua Doutor Gabriel Porto, 46
, Cidade Universitária,
13083-210
Campinas, São Paulo
Locais de atuação:
Avaí - SP
Arco-Íris - SP
Braúna - SP
Peruíbe - SP

DADOS DA PROPOSTA
Sobre: Este projeto está voltado para o resgate da agricultura e sementes nativas,
como parte intrínseca da expressão cultural da população Indígena de duas etnias: os
Kaingang e Guarani Nhandewa, no Estado de São Paulo.Os Kaingang de São Paulo
foram os últimos grupos kaingang a ser contactados, em 1912. Formidáveis guerreiros,
os Kaingang paulistas lutaram bravamente contra a ocupação dos seus territórios e
sofreram grande depopulação devido às doenças trazidas pelos não indígenas, para as
quais não possuíam defesa. Atualmente, a população Kaingang em SP vive em duas
aldeias: com um total de 150 habitantes em Icatu, município de Braúna, e um total de
253 habitantes em Vanuíre, município de Arco-íris. Os Guarani são o segundo maior
povo indígena do Brasil (Censo IBGE 2010). São do tronco Tupi, falantes da língua
Guarani, divididos em 3 etnias: Mbyá, Nhandewa/Tupi Guarani e Kaiowá (as duas
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primeiras, presentes em grande número no nosso Estado). Os Nhandewa que vivem na
Aldeia Nimuendajú (T.I. Araribá) são cerca de 100 pessoas. Foram contados pelo
governo em 1906 e reunidos na Povoação Indígena de Araribá, no início da criação do
Serviço de Proteção aos Índios, SPI. Sofreram grande depopulação pela febre amarela
e gripe espanhola que assolou São Paulo no início do séc. XX.Para que o processo de
reintrodução das sementes tradicionais indígenas seja realizado, este projeto consiste
na proposta de realização de três rodas de conversas,&nbsp; três vivências e
Divulgação nas comunidades abrangidas/beneficiadas em duas aldeias que reúnem a
totalidade dos Kaingang paulistas, e uma aldeia Nhandewa-Guarani, que se destaca por
sua significação histórica no conjunto das aldeias dessa etnia no Estado de São Paulo.A
aldeia Kaingang de Vanuíre, atualmente possui uma população total de 253 indígenas,
sendo aproximadamente 90 Kaingang. Historicamente, houve a mistura de etnias
com&nbsp; a chegada&nbsp; dos Krenak de Minas Gerais e Terena de Mato Grosso do
Sul. Isto foi causado pelo processo de expulsão dessas populações indígenas de suas
terras e,&nbsp; também pela transformação, pelo Serviço de Proteção aos Índios - SPI,
dessas duas áreas,&nbsp; em Colônia Penal Indígena, na década de 1940, transferindo
indígenas de outras áreas e de outros Estados.Na aldeia Kaingang de Icatu, atualmente
são 150 indígenas de etnias Kaingang e Terena, sendo 80 pessoas Kaingang.&nbsp;A
Aldeia Nimuendajú, dos Guarani Nhandewa, tornou-se referência pelo fato de ter sido
nessa comunidade, em 1906, que foi batizado como indígena o jovem alemão Kurt
Unkel, que se tornaria o mais importante etnólogo da primeira metade do século XX,
naturalizado brasileiro em 1922, com seu nome indígena: Curt Nimuendajú. Nimuendajú
identificou a comunidade que o acolheu como “Apapocuva”, “os que usam arco
comprido”, cuja aldeia então chamava-se Araribá, em razão do rio próximo. Araribá
tornou-se área reservada pelo Estado de São Paulo, recebendo os Guarani Apapokuva
e outros pequenos grupos Guarani dispersos desde o Rio Bauru até o Rio
Paranapanema. Depois de 1940 recebeu famílias Terena, que ao longo do tempo se
tornaram a maioria da população. Em 1984 os Nhandewa construíram uma aldeia
exclusiva, que chamaram Nimuendajú, atualmente com uma população de 103 Guarani
Nhandewa. Existe ainda na T.I. Araribá a aldeia Tereguá que em 1984 reuniu as famílias
constituídas da união entre Terenas e Guarani Nhandewa. Aldeias Kopenoti e Ekeruá da
etnia Terena.Ao pensar sobre a divulgação dos resultados e o maior envolvimento das
comunidades contempladas, o projeto também envolverá as escolas indígenas das
aldeias participantes, em especial durante as vivências e após. Serão desenvolvidos
conteúdos digitais resultantes das vivências que poderão ser utilizados como materiais
de apoio para o ambiente escolar educacional. Para ampliarmos a divulgação do
projeto, teremos a parceria do Museu Pedagógico Índia Vanuíre de Tupã- SP, que
receberá os registros e fotos das vivências e ações específicas desenvolvidas no projeto
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(de cada aldeia) e serão divulgadas em suas mídias sociais, em seu site oficial e em
formato físico para o atendimento de pesquisadores e interessados.
Chave: 7547 - 71828
Data de envio: 09/09/2020
Etapa de análise: Primeira Etapa

Locais de atuação do projeto:
Avaí - SP
Arco-Íris - SP
Braúna - SP

PERGUNTAS
PORCENTAGEM
Você está optando pela porcentagem para proponente que não seja da capital?
Resposta: Sim
Se você respondeu SIM na pergunta anterior, justifique a sua atuação artística,
prioritariamente, fora da Capital.
Resposta: Como antropóloga e indigenista, a proponente atua junto a comunidades
indígenas do Oeste Paulista desde o final da década de 1990, metade desse período
como Antropóloga da FUNAI, e por 5 anos como coordenadora do Programa de
Revitalização de Línguas Indígenas no Estado de São Paulo, que efetivamente foi um
programa de revitalização cultural em sentido amplo. São essas comunidades que estão
dispostas a empenhar-se pela recuperação dos seus milhos nativos e alimentos
tradicionais.
PROJETO
Apresentação do projeto.
Resposta: Este projeto está voltado para o resgate da agricultura e sementes nativas,
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como parte intrínseca da expressão cultural da população Indígena de duas etnias: os
Kaingang e Guarani Nhandewa, no Estado de São Paulo.
Como se sabe, o milho é uma planta domesticada na América Central, entre 8 e 9 mil
anos atrás, de onde foi disseminada, por contato cultural entre as populações précolombianas, chegando muito cedo também à maior parte da América do Sul. Os povos
que adotaram o milho foram, ao longo de séculos, aclimatando-o a ecossistemas
diferentes e desenvolvendo novas variedades. Sua disseminação é totalmente
dependente da ação humana:
“Dormência e disseminação natural de sementes são características de plantas nãodomesticadas. No caso do milho cultivado, as sementes não apresentam dormência e,
devido à estrutura morfológica da espiga, não dispõem de um mecanismo de dispersão
natural, sendo totalmente dependentes do homem para sua propagação, o que
caracteriza uma planta com elevado grau de domesticação.” (Machado e Paterniani,
1998)
Não se sabe há quantos séculos terá sido incorporado, como alimento base, entre os
povos de língua Guarani e entre os povos Jê. O que parece mais do que provável é que
os Guarani, que é um povo migrado da região amazônica (o berço do tronco Tupi é na
região de Rondônia/Mato Grosso/Bolívia) para o Sul do Brasil há mais de milênio. Os
Kaingang, por sua vez, há mais de dois mil anos terão chegado ao Sul do Brasil, vindo
da região de origem dos povos de língua Jê, situada no Nordeste brasileiro. Em ambas
etnias, o milho é mencionado nas suas narrativas míticas mais antigas, sendo que para
os Guarani o milho branco é considerado uma das plantas sagradas.
Entre os Kaingang paulistas, quando contactados pela primeira vez, pacificamente, em
1912, foram encontrados, como cultura tradicional e regular, pelo menos três
variedades, com destaque para o milho preto (nguere thá), consumido especialmente na
forma de alguns alimentos tradicionais: o penfu (farinha), o pentfurõ (mingau) e o kórem
(caldo).
Os processos históricos que esses povos sofreram, particularmente no Estado de São
Paulo, com a tomada praticamente completa de seus territórios tradicionais (hoje
sobrevivem em reservas diminutas de terra), incluindo forte depopulação, pressões
integracionistas, miscigenação nem sempre buscada por eles, mas impostas pelas
condições de sobrevivência, tudo isso levou à perda de muitos elementos de seu
patrimônio cultural, incluindo sementes tradicionais.
No caso dos Kaingang, o tradicional milho preto (em português, hoje referido por eles
como “milho bugre”) quase extinguiu-se. Nas comunidades guarani, por sua vez,
pouquíssimas ainda mantém seus milhos nativos, sendo que os Nhandewa estão entre
os que mais perderam.
O presente projeto foi construído em referência a esse cenário que requer a
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reintrodução das sementes tradicionais de milho a partir de sementes de outras
comunidades da mesma etnia, do Rio Grande do Sul para os Kaingang e do Mato
Grosso do Sul para os Guarani Nhandewa.
OS KAINGANG
OS KAINGANG são, hoje, o terceiro maior povo indígena do Brasil (Censo IBGE 2010).
Habitam há mais de dois mil anos as terras altas do Sul e Sudeste do Brasil (habitam,
atualmente: SP, PR, SC, RS).
Os Kaingang de São Paulo foram os últimos grupos kaingang a ser contactados, em
1912. Formidáveis guerreiros, os Kaingang paulistas lutaram bravamente contra a
ocupação dos seus territórios e sofreram grande depopulação devido às doenças
trazidas pelos não indígenas, para as quais não possuíam defesa. Atualmente, a
população Kaingang em SP vive em duas aldeias: com um total de 150 habitantes em
Icatu, município de Braúna, e um total de 253 habitantes em Vanuíre, município de Arcoíris.
OS GUARANI
OS GUARANI são o segundo maior povo indígena do Brasil (Censo IBGE, 2010). São
do tronco Tupi, falantes da língua Guarani, divididos em 3 etnias: Mbyá, Nhandewa/Tupi
Guarani e Kaiowá (as duas primeiras, presentes em grande número no nosso Estado).
Os Nhandewa que vivem na Aldeia Nimuendajú (T.I. Araribá) são cerca de 100 pessoas.
Foram contados pelo governo em 1906 e reunidos na Povoação Indígena de Araribá, no
início da criação do Serviço de Proteção aos Índios, SPI. Sofreram grande depopulação
pela febre amarela e gripe espanhola que assolou São Paulo no início do séc. XX.
As comunidades abrangidas/beneficiadas com o projeto são duas aldeias que reúnem a
totalidade dos Kaingang paulistas, e uma aldeia Nhandewa-Guarani, que se destaca por
sua significação histórica no conjunto das aldeias dessa etnia no Estado de São
Paulo.
A aldeia Kaingang de Vanuíre, atualmente possui uma população total de 253
indígenas, sendo aproximadamente 90 Kaingang. Historicamente, houve a mistura de
etnias com a chegada dos Krenak de Minas Gerais e Terena de Mato Grosso do Sul.
Isto foi causado pelo processo de expulsão dessas populações indígenas de suas terras
e, também pela transformação, pelo Serviço de Proteção aos Índios - SPI, dessas duas
áreas, em Colônia Penal Indígena, na década de 1940, transferindo indígenas de
outras áreas e de outros Estados.
Na aldeia Kaingang de Icatu, atualmente são 150 indígenas de etnias Kaingang e
Terena, sendo 80 pessoas Kaingang.
A Aldeia Nimuendajú, dos Guarani Nhandewa, tornou-se referência pelo fato de ter sido
nessa comunidade, em 1906, que foi batizado como indígena o jovem alemão Kurt
Unkel, que se tornaria o mais importante etnólogo da primeira metade do século XX,
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naturalizado brasileiro em 1922, com seu nome indígena: Curt Nimuendajú. Nimuendajú
identificou a comunidade que o acolheu como “Apapocuva”, “os que usam arco
comprido”, cuja aldeia então chamava-se Araribá, em razão do rio próximo. Araribá
tornou-se área reservada pelo Estado de São Paulo, recebendo os Guarani Apapokuva
e outros pequenos grupos Guarani dispersos desde o Rio Bauru até o Rio
Paranapanema. Depois de 1940 recebeu famílias Terena, que ao longo do tempo se
tornaram a maioria da população. Em 1984 os Nhandewa construíram uma aldeia
exclusiva, que chamaram Nimuendajú, atualmente com uma população de 103 Guarani
Nhandewa. Existe ainda na T.I. Araribá a aldeia Tereguá que em 1984 reuniu as famílias
constituídas da união entre Terenas e Guarani Nhandewa. Aldeias Kopenoti e Ekeruá da
etnia Terena.
Relevância.
Resposta: KAINGANG: O Sistema Agrícola Tradicional Kaingang está descrito em um
mito de origem, segundo qual eles viviam de caça e coleta, mas em algumas situações
passavam fome. Um velho centenário chamado Nhara, da metade kamé (marcas
compridas) chamou o seu iambré (cunhado/genro) e pediu que fizessem uma roça nos
taquarais, depois amarrassem um cipó ao seu pescoço e o arrastassem por toda a roça
até que estivesse morto, quando então deveriam enterrá-lo no meio do roçado. Depois
disso deveriam ir para os seus põri (paris), viver de caça e pesca, e ao final de 4 luas
regressassem. Tudo foi feito como ele determinou, e quando regressaram encontraram,
no lugar, uma roça de milho (nguere), moranga (péhô) e feijão (lengró) para plantarem
todos os anos (Cf. Telêmaco Borba 1908, Veiga 2010). Deram ao milho o nome nguere
(no Paraná, Nhara) nome do avô que com seu sacrifício e lhes deixou a agricultura por
herança.
Na roça tradicional Kaingang planta-se milho, feijão e moranga de forma consorciada.
Além da presença central na alimentação, o milho também se usa nas situações
liminares para as mulheres que davam à luz e amamentavam, para as viúvas no seu
ritual de luto.
Segundo Horta Barbosa;
o milho ocupa na alimentação dos Kaingang um lugar tão preponderante quanto o
representado pelo trigo nas populações do velho mundo. Quando verde, eles o comem
assado, cozido ou em broas; as canas (do milho) fornecem-lhes o seu caldo açucarado,
parecido com o da extremidade superior das nossas canas de açúcar. O milho maduro
(ou seco), é comido assado ao borralho, ou reduzido a farinha em forma de pães –
iamin.
Darcy Bandeira de Mello nos conta que
o "inhamin" (pão)", ou "seu pão tradicional" era "o alimento-base da tribo" feito com
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milho fermentado na água, depois socado, e então "envoltos em folhas de "coité"
(caeté) e finalmente assados em borralhos bem quentes. (...) Do milho maduro ainda
produzem o kiki, uma bebida de gosto agradável, levemente alcoolizada, da qual só se
faz uso nos dias de Festa. É feita da mistura de mel com milho posta a fermentar em
grandes vasos de barro (coeton-bang) ou em cochos escavados em troncos de
jaracatiá.
O principal ritual Kaingang, o Kikikói, realizado em homenagem aos mortos recentes,
tem como objetivo encaminhar os mortos para o wéinkupr?g iamã, aldeia dos espíritos
(VEIGA, 2006)
Pratos da culinária tradicional Kaingang estão registrados no dicionário Kaingang
Paulista 2018: Pentfurõ – mingau de milho. Milho seco é torrado e depois socado,
fazendo-se a farinha, que se acrescenta água e cozinha. É um tipo de canjiquinha. O
Kórem – caldo do fubá do milho, mais ralo e mais fino que o Pentfurõ. O Pentfu - farinha
torrada.
Paula Souza (1918) já alertava, entretanto, sobre o risco da perda das sementes
originais usadas no seu Sistema Agrícola Tradicional:
os kaingang cultivam abóbora perrô; uma fava branca, a que chamam rângro; e o milho
(inhere) das variedades, roxa, branca, grená, originais do Brasil, as quais, talvez por
isto, parecem condenadas a desaparecer, substituídas pelo grão turco, que é o que se
planta em nossas lavouras.
Os Kaingang ocupavam um vasto território com a prática de trekking ou perambulação,
sempre voltavam às suas aldeias, lugar de suas roças e cemitérios. Na época da
colheita acontecia o ritual para os mortos, que relaciona também à agricultura e ao
sacrifício de Nhara.
GUARANI: Para os Guarani o milho é sagrado e envolve uma cerimônia de batismo, o
Nimongaraí. Os nhanderu e nhandecy, rezadores Guarani, para realizarem esse ritual
devem fazer jejum e durante a cerimônia se alimentarem apenas com as comdas rituais:
milho (awaty), mel (eira), banana (pakowá) e batata (jety). Também se faz o batismo e a
nominação das crianças. Há vários anos os nhandewa/Tupi Guarani perderam suas
sementes ancestrais e agora tentam recuperá-las. A importância do milho aparece na
lição “O pão”, do livro de leitura que elaboraram em 2002, em cuja tradução lê-se:
Antigamente nossa gente plantava milho, batata-doce, mandioca, abóbora, melancia,
kará e morangas. O milho, a batata-doce e a mandioca era para fazer pão para as
crianças comer. Hoje é difícil ver essas coisas. todos vamos para a cidade comprar pão
para dar às crianças. Nós poderíamos voltar a fazer o pão e ensinar novamente nossas
crianças a fazer o pão. Para assim, termos vida longa aqui nessa terra (NIMBOPYRUA,
2002).
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Um dos maiores conhecedores dos Guarani, León Cadogan, registrou:
detalhes que me chamaram a atenção e que não figuram no clássico trabalho de
Nimuendajú: que Nhande Ru Vusu proveu-se de milho para semear e comer com sua
mulher rachando uma grande taquara que havia derrubado em seu roçado, e que
estava cheia de grãos de milho, havendo até uma espécie de milho mole, conhecido
como avati takwá. E também que Tadjasu, o porco do mato, trouxe a taquara do Oriente
ou do Paraíso: nhande rovái gui”. São próprias dos Guarani também o milho amarelo avatijú - (donde amarelo significa, sagrado, resplandecente), o milho branco. (2018)
Garcia escreveu que os Guarani rezam para conseguir caça: “você deve dizer” ao dono
da espécie:
põe seu animal na minha frente para comer junto com a minha farinha, assim deve dizer
mesmo. A mistura dos antigos era farinha de milho e chipa misturada com batata doce,
era só isso mesmo, não era mandioca.” (...) Por isso eles plantam muitos milhos
compridos, e só desse milho eles plantam. [o milho simbólico deles é o milho amarelo] E
o nosso milho, que chamamos de Gwaxã, esse é o verdadeiro. (Garcia 2003).
Egon Schaden, dos primeiros estudiosos dos guaranis no Brasil, escreve:
O milho primitivo Guarani é o milho mole, conhecido entre os caboclos como saboró. Há
os que o chamam de catetinho, originando assim confusão com o cateto duro (...) o
milho saboró, de grão mole que frutifica de dois a três meses e frutifica em quatro
meses, inere caráter sagrado; considerado a principal dádiva de seres míticos
chamados Djakairá (isto entre os Kayová) e também o que melhor se presta a
fabricação de chicha.
As roças de milho mole e duro se fazem em separado e toma-se a precaução de não
misturar as sementes (...) Um e outro se plantam uma só vez por ano, entre os meses
de agosto e outubro, iniciando-se a colheita mais ou menos em janeiro, quando se
realiza a grande festa do avatí-mongaraí (Schaden 1974)
O antropólogo Piñero (2013), baseado em Montoya, registrou: “avati t? maiz blanco
(T011.1a), la avati xaire; avatipytã; maiz colorado T.02.2b y avati ju amarillo T010.2b”.
Elenca também uma série de comidas feitas com milho: milho verde, milho verde
cortado e frito, pipoca (avati pororog), milho cozido (avati ruru), milho tostado (avati
maimbé), milho assado (Avati xembokuai); farinha de milho (Avati Kui apataji), mingau
de milho (Kagu?jy - mazamorra de maiz).
Com o milho se faz uma bebida fermentada chamada de kaguy ou kaguydy, também
conhecido como Chicha. É especialmente nas cerimônias religiosas. A bebida consiste
em milho cozido e mastigado que se deixa fermentar “Kagu? vino, avati Kagu? chicha”
(Montoya 2011).
No dicionário dos Avá Guarani do Paraguai lemos:
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chicha, bebida sagrada, própria dos Avá Guarani, feita de milho, cana de açúcar, e
alguma fruta silvestre. Se bebe durante a cerimônia religiosa. Esse mingau é também
usado para o restabelecimento de alguma doença.
Muitas comidas que estão no cardápio brasileiro como a pamonha, a canjica, a paçoca
veio da culinária indígena Tupi/guarani/Kaingang e hoje estão inacessíveis para eles
próprios pela falta dos milhos nativos. Os mbyá guarani do litoral paulista conseguiram
recuperar seus milhos e passaram a vender para o banco de alimentos de Itanhaém, SP
e para a merenda escolar das escolas indígenas.
Tanto os Kaingang quanto os Nhandewa estão buscando recuperar e revitalizar essas
práticas associadas ao patrimônio alimentar em suas aldeias.
Identificação da principal expressão cultural desenvolvida: cultura popular,
tradicional, urbana, negra e/ou indígena.
Resposta: Práticas e conhecimentos agrícolas são parte importante do patrimônio
imaterial de muitas sociedades indígenas (embora ainda exista quem acredite que os
povos indígenas eram “nômades” que viviam apenas de caça e coleta e que teriam
“aprendido a plantar” com os europeus). A essas práticas e conhecimentos soma-se o
próprio patrimônio genético constituído por seus cultivares tradicionais, transmitidos de
geração a geração há milênios. Ao perpetuá-lo, essas pequenas populações dão uma
contribuição inestimável e insubstituível à preservação da diversidade biológica do
planeta, em benefício de toda a humanidade.
Bancos de sementes institucionalizados, nacionais e internacionais, são parte crucial
dos esforços dos países pela garantia de sobrevivência da diversidade genética, mas
não constituem alternativa às práticas agrícolas tradicionais e continuadas. São, de fato,
ações complementares. O ato do plantio, colheita, seleção de sementes e replantio, ano
a ano, pelas comunidades em seus sistemas tradicionais, garante a permanente
regeneração e revigoração das variedades selecionadas ou desenvolvidas por cada
etnia, e se associa às indispensáveis e igualmente valoradas práticas culturais de
alimentação e celebração.
Comunidades indígenas tradicionalmente valorizam os momentos de compartilhar e de
celebrar a vida, os dons da natureza e os frutos da terra. São momentos especiais,
sobretudo pela oportunidade que representam para a transmissão de conhecimentos e
formação das gerações mais jovens. Situações que lhes foram impostas, a partir da
redução de seu contingente populacional e, sobretudo, a partir da restrição do seu
acesso à terra e aos bens naturais (os Kaingang de Vanuíre, por exemplo, décadas
atrás ainda podiam sair de sua terra e atravessar fazendas para pescar no Rio Feio),
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tornaram esses momentos menos constantes, inclusive pela dispersão de membros da
comunidade que se obrigam ao trabalho de peões nas fazendas da região, inclusive em
fins de semana.
Este projeto volta-se, por isso, à recuperação das possibilidades e de motivação para
esses momentos, centrados na valoração das práticas tradicionais de cultivo e,
principalmente, de preparo coletivo e compartilhamento de suas comidas tradicionais.
Resumo do projeto.
Resposta: Esse projeto tem como objetivo a promoção, valorização e fortalecimento do
Patrimônio Alimentar e dos Sistemas Tradicionais Agrícolas das culturas indígenas
Kaingang e Guarani em São Paulo. Para isso buscará por meio de rodas de conversas
e vivências resgatar o conhecimento sobre as práticas agrícolas e o patrimônio imaterial
associado à cultura alimentar e ritualística Kaingang e Guarani Nhandewa. Todas as
atividades serão documentadas em vídeo para posterior difusão.
Descrição das ações/atividades.
Resposta: Esse projeto está dividido em três etapas:
1- Preparação e realização de três rodas de conversas
2- Preparação e realização de três vivências
3- Divulgação
Duração de cada roda de conversa: 4 horas.
Duração de cada vivência: 4 horas.
1- Serão realizadas rodas de conversa com nas aldeias Kaingang de Icatu e Vanuíre e
na aldeia Nimuendajú dos Guarani Nhandewa, onde cada indígena será convidado a
compartilhar memórias e rituais associados ao tema patrimônio alimentar e aos
sistemas agrícolas de cada etnia.
Um representante de cada uma dessas aldeias será o ponto focal para a organização
das rodas de conversas. Esses representantes já foram contactados e demonstraram
interesse na participação do projeto.
Estima-se a participação de 20 indígenas em cada roda de conversa, em especial
anciões e anciãs que compartilharão de memórias e saberes sobre os rituais e formas
de plantio associados aos milhos tradicionais dessa cultura.
Duração de cada roda de conversa: 4 horas.
Os resultados dessa troca de saberes serão utilizados na sistematização do
conhecimento a respeito do patrimônio alimentar e do Sistema Tradicional Agrícola
dessas aldeias.
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2- Serão realizadas três vivências, uma em cada aldeia (Vanuíre, Icatu e Nimuendajú),
para realização das práticas culturais descritas nas rodas de conversas. As práticas
podem estar relacionadas tanto às formas de plantio, ritos ou formas de preparo dos
alimentos. Serão realizadas vivências práticas para revitalização do patrimônio alimentar
Kaingang e Guarani.
Os temas das vivências poderão incluir: Implantação de sistema agrícola tradicional
Kaingang e/ou nhandewa Guarani; realização do preparo de pratos típicos à base do
milho nativo, presentes na alimentação da cultura Kaingang de São Paulo e das
tradições nhandewa Guarani.
Duração de cada vivência: 4 horas.
3- A divulgação sobre o patrimônio alimentar na cultura do povo Kaingang e Nhandewa
Guarani. Para tanto, todos os registros realizados serão editados e organizados em
materiais de divulgação e disseminação das manifestações culturais associadas ao
povo Kaingang e Guarani de São Paulo. O plano de divulgação está descrito no item i.
Quando a proposta objetivar a realização de atividades de transmissão de saber, o
proponente deverá dizer o tema e descrever como será executado (rodas de
conversa, dinâmicas tradicionais de transmissão de saberes, rituais, vivências
práticas, etc.) e a duração (horas/atividade).
Resposta: Rodas de Conversa
Tema: Práticas Agrícolas, Alimentação e Memórias
Experiências anteriores, com as mesmas comunidades indígenas, demonstraram a
importância de aproximar e colocar em contato os principais detentores da memória
comunitária, que são os anciãos e anciãs, que no cotidiano da vida atual das
comunidades não costumam reunir-se, seja em razão da falta de recursos para visitas
inter-aldeias, seja pelas razões de saúde debilitada, que os faz recolherem-se, cada um,
às suas casas. Todas as vezes em que foi possível colocá-los juntos, motivá-los para
aviventar a memória das práticas tradicionais não exigiu maior esforço. De fato, essa é
uma das necessidades das atuais comunidades, cujo modo de vida tradicional é cada
vez mais pressionado pelas exigências dos novos tipos de compromissos sociais,
políticos e profissionais. Ademais disso, as experiências realizadas no programa de
revitalização linguística (que teve lugar nessas mesmas aldeias, entre 2013 e 2018)
revelaram que as rodas de conversa reunindo as diferentes gerações, recuperam um
espaço e momentos típicos das comunidades indígenas tradicionais, quando a geração
dos mais velhos, detentores da memória histórica e cultural, está em contato direto com
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as gerações mais novas em momentos semi-formais de narração, rememoração e
transmissão intergeracional, momentos esses que em muitas comunidades foram
prejudicados pela presença da educação formal escolar.
As rodas de conversa alimentam-se das vivências práticas, que operam como grande
estímulo para valorização dos sábios de cada aldeia.
Vivências práticas
Tema: Prática do Sistema Tradicional
A recuperação das sementes tradicionais será feita através do plantio de roças
executadas com os participantes do projeto reunindo os mais velhos e as crianças para
a recuperação da memória ancestral ao redor das lembranças dos mais velhos e da
experiência dos pais. Os trabalhos de revitalização ganham força ao reunir pessoas de
diferentes aldeias e de faixas etárias diferentes. É na execução de experiências
conjuntas que as memórias coletivas são ativadas e ganham vida.
Na aldeia Nimuendajú, a depender da situação do momento, poderá acontecer ritual de
batismo do milho e benção das crianças.
Quando a proposta objetivar um produto, faz-se necessário indicar seu conteúdo,
apresentando esboços, ilustrações e outras informações pertinentes.
Resposta: não há
Previsão da(s) cidade(s) que receberá(ão) as ações do projeto.
Resposta:
Arco-Íris, Terra Indígena Vanuíre, Aldeia Vanuíre.
Braúna, Terra Índígena Icatu, Aldeia Icatu.
Avaí, Terra Indígena Araribá, Aldeia Nimuendajú.
Plano de Divulgação.
Resposta: O projeto prevê a divulgação para o público interno nas aldeias participantes
e aparentadas e para o público externo.
Estima-se atingir o público interno de cerca de 506 pessoas distribuídas pelas seguintes
aldeias:
População da aldeia de Vanuíre, município de Arco-Íris (2020): 253 (etnias Kaingang,
Krenak, Terena e outros)
População da Aldeia de Icatu, município de Braúna (2020):

150 (etnias Kaingang e

Terena)
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População da Aldeia de Nimuendajú, município de Avaí (2020): 103 (etnia Guarani
Nhandewa)
Os Guarani Nhandewa da Aldeia Nimuendajú estão em constante contato e diálogo com
as demais aldeias da mesma etnia, no Litoral e Sudoeste Paulista e norte do Paraná.
Dessa forma os resultados dessas práticas serão compartilhados com as demais terras
Indígenas associadas. Os Nhandewa também recebem visitantes em suas aldeias, e o
resultado das vivências poderá ser reproduzido ou apresentado aos visitantes (depois
do controle da pandemia). A manutenção do Sistema Tradicional Agrícola poderá servir
como exemplo prático de sua cultura e esperamos se dissemine em outras
comunidades para a auto suficiência e segurança alimentar das mesmas.
O projeto também envolverá as escolas indígenas das aldeias participantes, em
especial durante as vivências e após. Os conteúdos digitais frutos do projeto poderão
ser utilizados como materiais de apoio para o ambiente escolar educacional.
Para ampliarmos a divulgação do projeto, teremos a parceria do Museu Pedagógico
Índia Vanuíre de Tupã- SP, que receberá os registros e fotos das vivências e ações
específicas desenvolvidas no projeto (de cada aldeia) e serão divulgadas em suas
mídias sociais, em seu site oficial e em formato físico para o atendimento de
pesquisadores e interessados. Além disso, ficarão disponíveis em mais dois sites a
seguir:
Portal Kaingang <www.portalkaingang.org>
Site da ONG Kamuri - Indigenismo, Ação Ambiental, Cultura e Educação
<www.kamuri.org.br> e nas redes sociais como o Instagram:
<https://instagram.com/kamuri.indigenismo>.
Todas as atividades que envolverem o uso de imagem, seguirão as instruções da
Portaria nº177/PRES/2006.
Cronograma execução. (ARQUIVO EM PDF)
Nome do Arquivo: Cronograma.pdf
Descrição do anexo: O projeto terá duração de 12 meses, com início a partir do depósito
da 1a parcela do aporte. As atividades do projeto estão descritas no anexo.
Orçamento detalhado, conforme modelo de planilha no Anexo I. (ARQUIVO EM
PDF)
Nome do Arquivo: Orçamento.pdf
Descrição do anexo: O orçamento deste projeto está de acordo com o valor previsto
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deste edital.
Currículo artístico do proponente.

Resposta: Juracilda Veiga:
Indigenista desde 1979, antropóloga, sempre trabalhou no Sul e Sudeste do Brasil com
os povos Kaingang e Guarani. Atualmente é a Coordenadora Geral da ONG Kamuri
www.kamuri.org.br, da qual foi também sócia–fundadora. É autora do livro, Aspectos
Fundamentais da Cultura Kaingang (2006). E tradutora do livro de Henry Manizer: Os
Kaingang de São Paulo (2006). É criadora e uma das mantenedoras do site:
Portalkaingang.org. Produziu 4 vídeos etnográficos: A festa do Kikikoi (ritual para os
mortos) 1996. A festa do Kuiâ (Xamã Kaingang). 1998. A purificação da viúva
(Kaingang) 1998. A Fabricação do Pixé (farinha de milho Kaingang). 1998. Autora das
fotos do livro: Armadilhas de caça Kaingang (34 fotos ilustrativas) 2008, Editora Curt
Nimuendajú, Campinas, SP. Tradutora do Livro de León Cadogan Como os Avá
Guarani interpretam a dança ritual.(2018 Editora Curt Nimuendajú, Campinas, SP).
Iniciou sua carreira profissional no Conselho Indigenista Missionário. Concursada como
antropóloga pela FUNAI, de setembro de 2006 a abril de 2007 foi Coordenadora Geral
de Identificação e Delimitação (CGID/ Funai Brasília). Transferida para a Coordenação
Regional Litoral Sudeste em 2008, foi a proponente e Coordenadora Geral do Projeto
Revitalização das línguas indígenas em São Paulo (de 2013 a 2018). Esse projeto foi
uma parceria da FUNAI Litoral Sudeste e Grupo de Pesquisa Indiomas- IEL/Unicamp e
da ONG Kamuri - Indigenismo, Ação Ambiental, Cultura e Educação. Esse trabalho
envolveu os Kaingang de São Paulo, os Guarani Nhandewa de São Paulo, além dos
Krenak e Terena do Estado de São Paulo. Nesse projeto foram ministradas por
linguistas da UNICAMP 18 Oficinas de formação de professores e produção de
conteúdo em língua local - Projeto de Revitalização Linguística com os Nhandewa de
Nimuendajú, no total 360 horas aulas e 4 livros didáticos 1. Lições de Gramática
Nhandewa-Guarani – vol. 1. Brasília FUNAI, 2016) 2. Lições de Gramática Nhandewa /
Tupi-Guarani – vol. 2 Brasília FUNAI, 2018), 3. Inypyr?: narrativa sagrada da criação do
mundo. Brasília FUNAI, 2016 4. Nhandeypygwá kwéry omombe’u wa’ekwé Brasilia,
FUNAI, 2018).
Durante o projeto também foram realizadas 11 Oficinas de formação de professores e
produção de conteúdo em língua local, Oficinas de Revitalização linguística do Kaingang
Paulista, nas Aldeias Kaingang de Icatu e Vanuíre num total de 330 horas aula.
Produzindo o Dicionário Escolar Kaingâk: a língua Kaingang no Oeste Paulista (2018),
com 1800 entradas.
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Experiência Profissional: Antropóloga da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Brasil
(2006-2018). Professora Titular da Universidade Paulista (UNIP), Campus Jundiaí, São
Paulo, Brasil (2000-2004).
Experiência Acadêmica Pós-doutorado sobre os Guarani de São Paulo produzindo o
Relatório: Movimento e permanência Guarani no Estado de São Paulo, pelo Núcleo de
Estudos de População "Elza Berquó" (NEPO) da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), Campus Campinas, São Paulo, Brasil (2012-2013). Doutorado em Ciências
Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campus Campinas, São
Paulo, Brasil (1995-2000). Mestrado em Antropologia Social pela Universidade Estadual
de Campinas, (UNICAMP), Campus Campinas, São Paulo, Brasil (1991-1994).
Graduação em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica (PUC),
Campus Paraná, Brasil (1975-1978).
Ficha técnica com a relação dos participantes, incluindo identificação do CPF e a
descrição da função no projeto.
Resposta: FICHA TÉCNICA DO PROJETO
Nome: O PATRIMÔNIO ALIMENTAR DOS POVOS INDÍGENAS DE SÃO PAULO
Área: Agrícola
Cidades de realização:
Arco-Íris- São Paulo
Avaí- São Paulo
Braúna- São Paulo
Responsável do Projeto
Proponente: Juracilda Veiga
Função: Coordenação do projeto
CPF: 821.676.569-04
Equipe Envolvida
Nome: Laís Stefany De Carvalho Falca Lima
Função: Apoio a coordenação do projeto
CPF:426.569.068-81
Breve currículo dos principais integrantes do projeto (máximo de 20 linhas para
cada currículo)
Resposta: Laís Stefany De Carvalho Falca Lima CPF: 426.569.068-81. Nascida em
Campinas, em 2009 fez parte da Cia do Beijo com o projeto cultural de democratização
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do teatro em escolas do ensino fundamental e médio de Campinas. Em 2011 fez
figuração em filme no polo cinematográfico de Paulínia. Formada em Tecnologia em
Agronegócio, realizou estágio na área de Projetos em Agronegócio pelo SEBRAE SP
com pequenos e médios produtores rurais da região do Alto Tietê. Em 2019 iniciou o
mestrado relacionada com qualidade de sementes crioulas de milho e agricultura
familiar no Sudoeste Paulista nas áreas da fitotecnia e antropologia rural. Atualmente, é
discente no curso de doutorado em Etnologia e Patrimônio na cidade de Québec,
Canadá, com o projeto de pesquisa sobre milho tradicional do povo indígena Kaingang
de São Paulo e Rio Grande do Sul, Brasil. Experiência Profissional: Atriz e produtora
cultural na Cia do Beijo, fundada pelo diretor, roteirista e ator Jaime Celiberto, com a
peça “Beijos, Escolas e Bolhas de Sabão” em Campinas, São Paulo, Brasil (2009).
Figurante no filme “O homem do futuro” do diretor e roteirista Cláudio Torres, em
Paulínia, São Paulo, Brasil (2011). Estagiária em Projetos de Agronegócio do
(SEBRAESP) no escritório Regional do Alto Tietê, São Paulo, Brasil (2015-2016).
Experiência Acadêmica: Técnico em Meio Ambiente, na Escola Estadual Conselheiro
Antônio Prado (ETECAP), Campinas, São Paulo, Brasil (2009-2010). Graduação em
Tecnologia em Agronegócio pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC MC),
Campus Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil (2012-2016). Mestrado em Agroecologia e
Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Campus
Araras, São Paulo, Brasil (2019-2020). Doutorado em Etnologia e Patrimônio pela
Université Laval, Québec, Canadá (2020-2025).
Vídeo explicativo do projeto
Sem Resposta
Opção de cessão dos direitos autorais, conforme Anexo II.
OU
Declaração negativa de opção de cessão dos direitos autorais, conforme anexo III.
(ARQUIVO EM PDF)
Nome do Arquivo: Anexo_II.pdf
Descrição do anexo: Será providenciada a anuência dos indígenas relativa aos direitos
dos conhecimentos associados aos cultivares tradicionais.
Termo de Compromisso assinado, conforme Anexo IV ou Anexo V. (ARQUIVO EM
PDF)
Nome do Arquivo: Anexo_IV-_Termo_de_Participação.pdf
16 de 18

Descrição do anexo: Todos os integrantes deste projeto estão cientes do termo de
participação e responsabilidades.
Carta(s) de Anuência do(s) local(is) de realização, caso haja. (ARQUIVO EM PDF)
Nome do Arquivo: Cartas_de_Anuência.pdf

DOCUMENTAÇÃO DO PROPONENTE
Declaração de Inscrição, conforme Anexo VI. (ARQUIVO EM PDF)
Nome do Arquivo: Anexo_VI_Inscrição.pdf
Descrição do anexo: Todos os itens da declaração de inscrição estão atendidos pelo
perfil do proponente deste projeto.
Cópia simples do documento de identidade oficial do proponente, contendo o
número do R.G. e foto. (ARQUIVO EM PDF)
Nome do Arquivo: RG-_Juracilda.pdf
Descrição do anexo: Cópia simples do RG do proponente do projeto.
Cópia simples do CPF do (válido) do proponente ou documento de identidade que
contenha o CPF. (ARQUIVO EM PDF)
Nome do Arquivo: CPF_juracilda.pdf
Descrição do anexo: Cópia simples do CPF do proponente do projeto.
Número do CPF do(a) Proponente
Resposta: 821.676.569-04
Endereço do(a) Proponente
Resposta: Rua Dr. Gabriel Porto, 46 bairro Cidade Universitária II
Cidade do(a) Proponente
Resposta: Campinas
CEP do(a) Proponente
Resposta: 13083-210
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Telefone do(a) Proponente
Resposta: (19) 3287-0438
E-mail do(a) Proponente
Resposta: juracilda@gmail.com
COMPLEMENTARES
ONG KAMURI
http://www.kamuri.org.br
Portal Kaingang
http://www.portalkaingang.org
Redes sociais:
https://instagram.com/kamuri.indigenismo
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