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RESUMO

São apresentadas novas proposições para elaboração de plano de trabalho e visitação técnica nas comunidades indígenas do
lavrado de Roraima.

Palavras-chave: plano de trabalho, visitação técnica, povos indígenas, Roraima, Brasil.

ABSTRACT

New propositions for the elaboration of work plan and technical visitation in indigenous communities of the Roraima’s
lavrado.
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INTRODUÇÃO
O estado de Roraima, com cerca de 230.000

km², tem 46% do seu território dentro de áreas
indígenas compostas por pelo menos onze etnias
(Ye’kuana, Yanomami, Wai-wai, Wamiri-Atroari,
Macuxi, Wapixana, Ingaricó, Taurepang, Patamona,
Sapará e Pirititi). São trinta e duas terras indígenas
demarcadas ou homologadas, que ainda têm conflitos
relacionados ao moroso processo indenizatório dos
não índios ou conflitos provocados por invasões nas
terras dos índios. Esta situação vem criando problemas
para o avanço sócio-econômico das comunidades
indígenas roraimenses, principalmente nas etnias que
moram no lavrado (Nascimento-Filho & Nascimento,
2011).

Dentre outros fatores que também vêm afligindo
os indígenas estão as recorrentes falhas ou omissões
dos setores governamentais, principalmente com
relação à “assistência técnica” dos projetos
desenvolvidos nas áreas indígenas pelos próprios
índios. Estes fatores promovem intromissões nos
valores indígenas, contribuindo severamente para que
as comunidades venham buscar soluções
individualizadas contrárias às práticas coletivas
próprias das suas culturas.

Como agravante da busca individualizada de
soluções, está a introdução de uma visão capitalista
nos planos de desenvolvimento nas terras indígenas.
São propostas feitas por órgãos governamentais ou não
governamentais, que desconsideram as reais vocações



dos índios, porque eles não seguem as normas do
capitalismo. Fazer com que estes povos adotem
políticas alheias às suas culturas é incentivar os
indígenas a transgredirem seus interesses comunitários.

Embora muitas vezes as propostas de
desenvolvimento dos órgãos oficiais para os indígenas
estejam focadas nas demandas comunitárias, estas
propostas não levam em conta as peculiaridades da
região e os aspectos culturais das etnias. As consultas
realizadas pelos agentes sociais não levam em
consideração o fato de que os povos indígenas não
têm o domínio do sistema capitalista, condição
primária para viabilizar um programa de natureza
meramente econômica.

Utilizando o termo sustentabilidade no sentido
capitalista, tão em moda, os agentes imaginam que o
retorno advindo de projetos que olham apenas os
aspectos econômicos possa ser categorizado como
benefício para as comunidades indígenas, porém o
resultado é um campo de ruína e insatisfação. São
resultados desastrosos porque as propostas são
baseadas no pressuposto de commodities, com base
em atitudes especulativas, porém esta idéia vai contra
os princípios dos povos indígenas.

Enquanto este sistema orienta as pessoas a
exercerem o código da concorrência e do preço, os
povos indígenas têm outra visão de mundo. As
atividades destes povos tradicionais são orientadas
pelas forças da natureza e não as monetárias, levando
a um trabalho voltado para a subsistência. É um tipo
de trabalho no qual a rotina tem outro significado e
outro procedimento, a acumulação de bens para
amanhã não tem a relevância imediata do capitalismo.
Quando há fartura eles a compartilham; em épocas de
escassez eles cooperam entre si.

Deste modo, as propostas governamentais ou
não, da forma como são feitas não permitem a inclusão
destes aspectos culturais dos indígenas, em particular
das etnias do lavrado de Roraima, levando a um
desacerto de comunicação. Por exemplo, quando
chegam os recursos de uma determinada proposta, as
comunidades o aceitam e utilizam, mas as ações são

interrompidas quando cessam os recursos, resultando
no desfecho prematuro de um  projeto que poderia dar
certo caso fosse implementado de outra forma. Isto
compromete seriamente o conceito de benefícios
quando voltados para as comunidades indígenas.

Diante desta realidade é necessário procurar
meios que possam ir ao encontro das culturas indígenas
e não o contrário. Dentro desta perspectiva nós
propomos uma nova abordagem técnica para os
projetos desenvolvidos em terras indígenas. A
abordagem consiste numa outra forma de conceber o
plano de trabalho, incluindo a visitação técnica, a partir
da visão cultural dos indígenas e incluindo as
comunidades na prática. A proposição exige em
primeiro lugar empatia com as comunidades, além de
um corpo técnico familiarizado com os saberes
tradicionais. São estes os atributos necessários para
intermediar com sucesso as relações entre o técnico e
as comunidades indígenas.

O presente relato é uma proposição que ajusta
o foco sobre a forma de prestar assistência técnica às
comunidades indígenas. A expectativa é gerar
resultados com base na continuidade dos trabalhos e
de acordo com a perspectiva dos indígenas. O ponto
principal da proposição consiste na participação direta
das comunidades, tanto no processo da elaboração do
plano de atividades como no desenvolvimento destas.

A PROPOSIÇÃO

1. Plano de trabalho

As propostas devem ser construídas através de
uma dinâmica compartilhada entre a comunidade
indígena e corpo técnico, consistindo dos
procedimentos utilizados por Fabré et al (2003) e
Júnior & Gasparini (2009).

Na base atual as propostas vêm dos órgãos para
os indígenas, mas nesta proposição que fazemos a
necessidade da ação deve necessariamente ser
identificada pelas bases comunitárias, as quais
procurarão os meios para executá-las, através de
solicitações diretas ou de suas organizações. O
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encontro para elaborar o plano de trabalho deve ser
previamente agendado com a comunidade proponente
e aberto a todos os membros comunitários, mulheres,
homens, jovens, estudantes, professores, agentes de
saúde, capatazes e lideranças.

A presença de facilitadores familiarizados com
as culturas indígenas é essencial. As conversas devem
ser incentivadas pelos facilitadores a serem
descontraídas e todos os participantes estimulados a
emitir suas opiniões a respeito das ações pleiteadas.
São atitudes que ajudam a aprimorar o senso comum e
tornar realidade o que nasceu de um sonho e da vontade
de um grupo comunitário. É uma dinâmica de grupo,
conforme os argumentos de Goldman (2001), que
busca inserir em cada interessado a expectativa de se
sentir capaz de construir suas experiências a partir do
conhecimento que a comunidade tem da região
(Nascimento-Filho & Nascimento, 2011).

Esta abordagem tornará os procedimentos mais
dinâmicos, porque os grupos locais assumirão o
controle do debate para elucidar as possíveis dúvidas
e questionamentos sobre as tomadas de decisões
coletivas, as quais resultarão no efetivo plano de
trabalho.

Como sugestão, no final deste relato há um
roteiro para o plano de trabalho.

2. Visitação técnica

O termo visitação é adotado por nós para nos

referirmos a esta modalidade técnica proposta,
simbolizando um acontecimento bíblico relacionado
à Anunciação (anúncio de que a virgem Maria seria
mãe de Jesus), quando Maria parte para Hebron, ao
sul de Jerusalém, para visitar sua prima Isabel e o
marido dela, Zacarias.

Este encontro entre os parentes, segundo o
evangelho Lucas 1:39-55, foi celebrado com
festividade e ficou conhecido como visitação. O termo
também é utilizado para se referir à festa de origem
medieval que celebra esta visita de Maria aos primos.
Nós tomamos o termo visitação emprestado da bíblia,

também com o intuito de transformar cada visita técnica
num acontecimento participativo e festivo, ao mesmo
tempo em que provoca a ruptura dos engessados
dogmas das ações de extensão rural.

Neste contexto, a visitação técnica deve ser
criteriosamente planejada, ajustando com as
comunidades indígenas as atividades e as datas
previstas para cada visitação. O planejamento começa
com um comunicado prévio à comunidade a ser
visitada, para que esta se mobilize com antecedência.
Então, partir do que pode ser previsto, o corpo técnico,
acompanhado ou não de outros colaboradores, seguirá
até a comunidade assistida.

 Quanto às atividades previstas para visitação,
estas devem ser compartilhadas com todos os
participantes, com troca de experiência entre o corpo
técnico e a comunidade visitada. Por um lado estas
atividades assim desenvolvidas darão mais agilidade
ao cumprimento das ações contidas no plano de
trabalho. Por outro lado vão fortalecer o modo de vida
dos povos indígenas, uma vez que esses eventos
festivos (conhecidos entre os índios como adjunta) são
manifestações próprias das suas culturas e devem ser
preservadas.

Caso as ações programadas sejam mais
complexas e necessitem de uma força de trabalho mais
extensa, a comunidade participante poderá contar com
o apoio de outras comunidades, para que juntas
contribuam com as ações num sistema de mutirão.

Em outra situação, caso alguma dessas
comunidades colaboradoras esteja com igual
necessidade de força de trabalho, será a vez de a
comunidade visitada oferecer sua contribuição numa
relação de ajuda mútua, seguindo as mesmas condutas
e manifestações da visitação anterior.

Um programa desta natureza é claro que prevê
a geração de renda entre as populações indígenas, mas
respeita seus modos de vida e dá condições às
comunidades para resolver problemas de acordo com
seus valores sócio-culturais.

 Em resumo, para que estas proposições resultem
numa ferramenta eficaz é preciso considerar algumas
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medidas:
– Os planos de trabalho devem ser articulados,

elaborados e executados sempre com a participação
dos grupos de interesses comuns entre as comunidades,

– As proposições e reivindicações coletivas
devem partir das próprias comunidades e ser
vinculadas às suas realidades,

– As informações de interesse comuns dentro
de cada comunidade devem ser compartilhadas entre
todos seus membros comunitários,

– Os colaboradores técnicos devem ter
familiaridade com os povos tradicionais, práticas e
valores culturais,

– As organizações indígenas devem se habilitar
legal e estruturalmente, no sentido de respaldar
plenamente suas bases comunitárias.

REFERÊNCIAS
Fabré, N.N., M.O.A. Ribeiro & J.F. Barros, 2003. A construção da

transdisciplinaridade para o desenvolvimento integrado e
participativo. A experiência do projeto PYRÁ, pp 67-84. In:
Sistema Aberto Sustentáveis - SAS. Uma alternativa de
gestão ambiental na Amazônia. (M.O.A. Ribeiro & N.N.
Fabré, Orgs.). Editora da Universidade Federal do Amazonas,
Manaus.

Goldman, M. 2001. Inventando os comuns: teorias e práticas do
profissional em bens comuns. pp 43-78. In: Espaços e
Recursos Naturais de Uso Comum. (A.C. Diegues & A.C.
Moreira, Orgs.). Editora NUPAUB-USP, São Paulo.

Júnior, A.M.R. & L. Gasparini, 2009. Planejamento participativo:
processo coletivo de construção de autonomia em comunidades
da reserva de desenvolvimento sustentável do Tupé. pp 157-
172.  In: BioTupé - Meio físico, diversidade biológica e
sociocultural do baixo rio Negro, Amazônia Central, Vol 2.
(E.N.S. Silva & V.V. Scudeller, Orgs.). Editora da Universidade
Estadual do Amazonas, Manaus.

Lopes, L.F.B. 2007. Proteção de conhecimentos tradicionais associados
à diversidade biológica: possibilidade e desafios. Revista de
Estudos e Pesquisas – Assessoria de Acompanhamento de
estudos e Pesquisas (AAEP). Fundação Nacional do Índio,
FUNAI, Brasília, 4(1): 255-289.

Nascimento-Filho, H.R. & S.P. Nascimento, 2011. Terra Indígena
Raposa Serra do Sol, Roraima: aspectos socioculturais,
organização política e comentários sobre uma experiência de
capacitação em extensão rural. Biologia Geral e Experimental
11(2): 4-12.

Aceito em 28.vii.2011

SUGESTÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

1. Título do plano de trabalho (pode ser traduzido para a língua tradicional da comunidade).

2. Identificação da comunidade  (nome da comunidade, terra indígena e município onde será executado o trabalho).

3. Identificação dos responsáveis pela proposta (dados da organização proponente e do representante legal).

4. Identificação do proponente (dados da organização proponente e do representante legal).

5. Histórico da comunidade (data de criação da maloca, etnia, situação sócio-econômica e ambiental).

6. Antecedentes (enfocando as experiências anteriores relativas ao plano de trabalho e perspectivas futuras).

7. Justificativa  (razão da iniciativa, enfocando os problemas que pretende resolver e os benefícios para a
comunidade e o meio ambiente).

8. Objetivo geral (finalidade do plano de trabalho).

9. Objetivos específicos  (enfocar as atividades que serão realizadas e as metas a serem atigidas).

10. Resultados esperados (produto(s) e benefício(s) gerados pelo trabalho que a comunidade pretende desenvolver).

 28 Etnodesenvolvimento, comunidades indígenas, Roraima



Biol. Geral Exper.        11(2):25-29, 2011                     29

11. Continuidade dos trabalhos (enfocar o que a comunidade prevê para dar continuidade aos benefícios gerados
após cessar o apoio concedente).

12. Repasse de experiências (dizer como a comunidade pretende passar a outras comunidades as experiências
adquiridas com a realização da proposta).

13. Desenvolvimento das atividades (descrever como vão ser realizadas as atividades previstas no plano de
trabalho).

14. Cronograma de execução (descrever as metas, atividades, período e responsável pela execução das atividades).

15. Cronograma financeiro (descrever os materiais, equipamentos, despesas com pessoal e com assitência técnica/
consultoria).

16. Desembolso financeiro (descrever as etapas de trabalho, valores e previsão de desembolso para cada etapa).


