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OPERAÇÃO ANCHIETA - OPAN 
PROJETO ENAWENE-NAWE 

1. /nboduçãn.- 

O presente projeto tem por objetivo dar continuidade ao programa de atividades 

indigenistas desenvolvido pela OPAN junto ao povo Enawene-Nawe, no triênio julho de 1995 a 

junho de 1998. Este projeto contou com o apoio e a parceria da MISEREOR há vários anos: 

primeiro, enquanto se desenvolvia através da MIA, até o trágico desaparecimento do Ir. 

Vicente Canas Si, e depois de 1989, sob a responsabilidade da OPAN. 

Além da MISEREOR, o Projeto tem contado ainda com o apoio da IWGIA, que 

concedeu verba especifica para um programa de fiscalização do território (1993/1994) e do 

Fundo Nacional do Meio Ambiente (MMA), para o desenvolvimento de uma pesquisa 

multidisciplinar sobre as potencialidades e o manejo dos recursos naturais 	da área 

indígena em questão (1993/1994). Finalmente, a Embaixada do Canadá forneceu ao Projeto um 

barco de alumínio e um motor náutico (1991). 

Este projeto para o próximo triênio se desenvolve com base em quatro linhas de 

ação (programas). No seu conteúdo, apresentaremos uma breve avaliação dos trabalhos 

desenvolvidos, planejamento das metas para 1995/98 e orçamento. Este projeto tem um custo 

total de US$ 109.346,16, dos quais são solicitados US$ 23.319,24 (2 anos) a MISEREOR e 

US$ 86.026,92 (3 anos) a FAFO. 

2.Breves considerações sobre a Entidade 

A OPAN tem como missão contribuir para a maior autonomia dos povos 

indígenas. A OPAN, entidade não governamental, se caracteriza por desenvolver um trabalho 

direto nas comunidades indígenas, apoiando a sua organização interna e articulações. As 



equipes da OPAN são formadas por agentes capacitados através de um curso de formação de 

I ndlgenlstas, com duração cc 9 cse5 prornovL o pela OP/) tI 

3.Breve caracterização do povo Enawene Nawe 

O povo Enawene Nawe ]oeal,za-se na reg'íio meridional da Amazonia na bacia 

hidrográfica do rio Juruena no noroeste dc estado de Mato Grosso e seu terr:tono tem como 

fronteiras os municípios de Comodoro Campo Novo dos Parecis, Brasnorte e Juina. A sua 

população, estimada em 240 pessoas, situa se em urna única aldeia ás margens do rio Ique 

4.Objetivo Geral do Projeto: 

A autonomia do povo indígena Enawene-Nave constitui a meta central deste 

projeto indigenista Lembramos que o contato cad 1.co deste poro corn agênnios da sociedade 

nacional completou vinte anos em e i6 A. proposta da Missão AncnietaiOPAfd era desde os 

primeiros contatos, de que se devesa fazer todo o possivet para que a relação com esta 

sociedade ocorresse de maneira lenta e respeitosa permitindo ao povo E N tempo para 

elaboração de unia anal se cr;t: .. ,:'.,ro os efntcs deste corta to E este ¡.incess- está sendo 

garantido ate hoje com sucesso Durante este mesmo período, a grande maioria dos povos da 

região, muitos deles contactados depois de 1974, se encontram hoje em 	situações 

dramáticas, com suas culturas ameaçavas ou mesmo abanaonadas suas terras ocupadas ou 

irremediavelmentre destruídas o seus rndiwauos atingidos pela forno, pela doença e pelo 

alcoolismo._ 

Enquanto isso os Enawene-Nave se caracterizam ainda hoje por apresentar 

uma cultura integra e vivem praticamerre ca mesm,, ma,~eva que eR am no ano os, 1914, tendo 

porém razoável conscienaa critica sobre a sociedade regional Alem disso, os Enawene-Nawe 

viram sua população crescer cerca de 150% nesse intervalo de vinte anos eram pouco menos 

de cem individuos há duas oecadas e ho;e somam cerca de duzentos e quarenta Durante este 

período, a taxa de mortanoade inrantri caiu sensivelmente e um conjunto de açoes garantidas 
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pelo projeto (tais como as sucessivas campanhas de vacinação e o pronto atendimento de 

emergências) aliadas ao vigor de suas práticas culturais vêm favorecendo uma maior 

expectativa de vida dos Ind;vidos 

No atual momento 'ndigenista entendemos que a noção de "autonomia" 

tomada como sinônimo de "Isolamento" não constitui uma salda para as questões e desafios 

enfrentados por esse povo Estamo° retos  de c r 'as.: 	_ãs .'n án_ nd 	:ia acarretaria 

para os Enawene-Nawe o mesmo d~'st no ac aum sac vitimas quase todos os povos indigenas 

de Rondônia e noroeste de Mato Grosso hoje Se os Enawene-Nawe encontram-se em 

condições de existencia bem melhores que seus vizinhos isto se deve em grande medida e 

este projeto qe s.c,-_ ..r.'a. 	_ 	- .r_nr- 	 _  

sentido acreditamos necessario garantir a sua continuidade 

Este projeto vem historicamente pondo em prática uma concepção de 

indigenlsmo onde se procura preven'r (e não rernediari e code o _a r- er e o defender estac 

em plena sintonia Concretamente e pro1utc pr_tande lutar pela autcn:mra para os Ena,vene-

Nawe com base no conhecimento protundo de seus valores e práticas tradicionais e onde suas 

ações não tenham como meta o confinamento deste povo em uma redoma de vidro e tão pouco 

incentivo de inserção aoresseda 'ios t-nawene-tdawe na econorrca de mercado mas sin-: a 

construção segura (e, por isso mesmo, !nevtavelmente lenta) de relações favoráveis e 

harmónicas entre este povo e a sociedade nacional. 

Os primeiros frutos de um estudo sistemahco que realizamos neste ultimo arc 

em parceria com o Cenüo de Estado-. e -'escic sax cio Pantanal Air azonia e terrado da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT-GERA) e do Departamento de Antropologia da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) nos levaram a redimensionar o trabalho 

nd:genista, def,nu,do q,..otro r:r,n,ns gera s co atr.uçdo oduicacão, economra, cerra e sauUc, 

cada uma delas sob a responsabilidade de um membro da equipe 

A equipe da OPAN, pretende atingir as metas formuladas neste projeto, com a 

participação e o apoio da Coordenação da OPAL rara o piane,amento avaliações e para a 
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articulação do projeto com as diversas agencias com as quais mantém ou pretende manter um 

diálogo efetivo. Neste sentido é meta deste programa manter uma maior articulação corn, as 

equipes indigenistas da Missão Ancn'eta que atuam junto aos povos vizinhos dos Ena,vene 

Nawe, quais sejam Myky, Rikbaktsa e tambem com a equipe da própria OPAN que atua com 

os Paresi. 

A seguir, enfocaremos cada uma das linhas de traba,no (programas, sempre 

com base em uma breve avaliação do triènio que ora se encerra, seguida das metas para o 

proximo peitudo (julho de 1995 a junho de 1998). 

5.Progranias (linhas) do Projefo 

U Programa de Terra: 

Avaliação do triênio 1992194 

As metas propostas no Projeto para o trienio 91194 foram cumpridas na integra 

A demarcação de 752 000 ha de terra para os E N está para ser concluída pela FUNAI A L -ta 

pela demarcação do tenitono mirou Ito ano', /c ioncc cio s' 	us cc E. '.J „ ',: cr atd'n OS 

orgãos competentes para que reconhecessem oficialmente sua area e impedrarn ,n.asóes 

através de escursões pela área Contudo, vasos pontos de conflitos só foram superados quando 

os índios com a:uda da Equipe e topo.^,ra`os e— ' iKC , ^~~~~' n'a .z_ ia 	, a'»o demarcarão 

do território. 

O plano de fiscalização de toda a area foi efetivado pela Equipe o os índios. 

num roteiro anteriormente organizado para atender todos os limites São realizadas vagens 

t _ . 	, rrequen e pea areaInc , 	n 	nr.._ 	,_ ... 	, .,. 	:,:os.. - 	-  	_ 	•i:1 , 	:...e car dc 

sucesso da Fiscalização de todo o terr:rorio nestes unimos anos que acabou se configurando 

também num processo educativo para os índios, faz-se necessário a continuidade deste 

programa nos proxirnos anos sina Apez one em a' Ili "natos da c' ...S r`a ameacas Ue invasões 
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de garimpeiros e madeireiros no afã de explorarem os recursos naturais presentes nas A I Com 

a crescente ocupação das áreas de 'rcnteirn n,, _.rnn.'cr.1 ~~"slog osse-.s 	ranoes 

empreendimentos estou se esvai eieceL,i, r n egiao ,3 levaijtamerlto nas 121n1 - dede:, cem 

como suas atividades e seus respectivos propnetanos faz-se necessario paia relações 

amistosas e de informações sobre a sociedade indígena. 

Metas para o triénio 199b193 

01 - Continuidade da Fiscalizaçáo Planejada dos limites do território; pois além prevenir as 

invasões, representa um processo educativo para os E. N. 

02 - levantamento Uc uso do '2n; torn. "Cl _ir Ci î:.[Ï, !aenrd,cando os proprred:ades 

circunvizinhas, seus respectivos proprietarios, as atividades empreendidas. procurando 

traçar uma política de boa vizinhança com os proprietários visando ampliar a defesa 

ecológica da região. 

03 -Acompanhamento de ações contra a reintegração de posse 

04 - Acompanhamento do processo de legalizaçao final da area 

05 - Estudo de viabilidade fundiária para incorporação do uma pequena área, localizada ao 

norte do territorro atual, rein vrdicad3 poros proprros In dios. 

O Programa de Economia: 

Avaliação do triênio 1992194 

Nos anos antenores que comprenoem o tnenio 9-94 existia uma 

discussão menos sistemática sobre a economia Enawene Nawe, uma vez que a demanda e 

preocupaçáo oram menores Ent meados do ano de r99.2 a equipe indigenista em contanto 

com a coorder;z ç o _c. 	 - ~. _.. 	:. -, ,,, —. - 	- 	c 	;., 	--qtr 	, 	.  

economical na sociedade t N Esta iniciativa levou-rios a estabelecer contatos e articuiacões 

com o Centro de Estudos e Pesquisas do Pantanal, Amazônia e Cerrado - GERA ligado a 

Universidade F-eclei2toe 	 _rosco 	,-..,, ,. 	rrr,,;r _, 	.a I 	.-....- ..Ctnn .3I de 
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Campinas, que culminou com a elaboração do projeto ":Estudo das potencialidades e do 

manejo dos recursos natura coa irra :;,c ion i íL ^I " 

Este projeto, nnan,iacto pelo rumo Nacional do Meio Ambiente - ìMinisteno do 

Meio Ambiente, permitiu a presença e acompanhamento das atividades do Projeto de um 

agrônomo, um hiologo e um antropologo No final de um ano (prazo da pesquisa) esses novos 

parceiros do pror . t o, ,u. tc _ ''c c,i 	.Sb p_ 	n;ta 	es .,. 	_,.: 	sa:c nutvas 

de viabilidades economicas, ecologicamente aaaptadas e cuituralmente aceitas As aiternativas 

indicadas pela pesquisa sugerem aqui a quase totalidade das metas e atividades para o triénio 

1995-1998 

Metas para 1995198 

01 - fÃapeamenlo de valores nutricionais dos alimentos consumidos pelos Enawene Nawe 

Esta meta visa através da análise laboratorial dos 40 principais al,mentcs 

consumidos conhecei u r,otence3i red revc arc cada aiirnento irlen! ricas a er,oca -.ic ;uorencia 

na alimentacão e, est,mular a rroduçào elou cultr✓o de espécies silvestres, conforme meta '3" 

Alem disso. identificar a ocorrência de períodos de maior ou menor escassez 

all: 3ntar bem 	OmG 	.J O.'Ji:a ;OS a, ,- 	„cI r,.L-_ cic ,c , lc _,;~' L)]]. 	' ;Hc 7 rcctr .... . 

programas mais erehvos r esta an; 

02 - Introdução de especies e variedades vegetais frutíferas perenes e anuais 

Os E Iv apreciam tectos como a manga (Mangifera nc ca) o abacaxi { Ananaz 

comocus) 	 ,:.'H!n ':.._ 	fled .. j i3L)e  

dentre outros Essas especies no entanto ainda nao roiam cultivadas em seu terntonn senão 

de forma experimental. Tal meta visa a introdução em maior escala destas espécies. bem corno 

de outras ja conhecidas como e o caso ao milho (Lea ma,zl o f~>náo (Phaseolus vulGans, e o 

amendoim (sp) 

Esta iniciativa e uma reivindicação aos proprios indios, em que a equipe vem 

tomando o cuidado de não Introduz,r nada aue não seja adaptado às condições de solo e cC -na 
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caracteristicos da região bem como a introduçao de espec es que requerem cu;dados e 

conhecimentos que não são do domínio deste povo 

03 - Construçáo de um viveiro de mudr,s cie ospecres c, t..us ex .abri e rauvas 

A localização e acessc, ., area Errawene Na; c .fif; Wto o transporto de mudas 

que são produzidas em outros locais Esta atividade propõe a construção , proximo a aldeia, de 

urn viveiro rústico e adaptado as co ncú _ sock - : orr c: _ avni ereta corn capacidade para 

2 and mudas, que serao crnt ,auas - -.,- Ir r 	ix. ,.e.o, i-' „-~ . 	_s 	_ 	ijui c•a 

equipe indigenista. 

04 - Enxertia e acompanhamento do cultivo da castanha do Brasil (Bertho(etra excelsa) 

area E N Estas plantas te~ani crer O ias ;)eig4. tia nPne i.-iW .' com aCom pail; ar'ento ria 

equipe indigenista e assessoria de um agrõnomo. As sementes foram coletadas pelos ind;os e 

reproduzidas rela ENIrA-M Empresa de Pesquisas Ivgropecuana de Mato Grosso) 

,.0 :c •• _ic 	 Sra»:,  

Eles sempre coletaram tais frutos em longas e tradicionais escursoes Node com a deumi'acac 

do seu território e o progressivo avanço dos grandes projetos (usinas hidreletr,cas 

agropecuarias ganmoos e 'n ,c._ ' e :' es EH 	'oi'trari -_ Si. Jr''',ees 	.  uªdes em 

adquirir tal produto E corn teste objetivo ;;ue se faz necessário pr,orz<;r o ocor acscmpenho do 

cultivo e produção das castanheiras introduzidas. 

05 - Continuidade de algumas linhas de investigação a partir do Projeto de pesquisa 

O projeto de pesgrrsa 	e=stado dss rotecoiaii :agi;es e rio :mane C aos recc;rsos 

naturais na área indígena E N ” foi iniciado em agosto de 1993, com termino em no' omhro de 

1994. Agricultura, pesca e coleta foram os eixos básicos da economia priorizados pela 

pesquisa 

Este projeto de pesquisa possibilitou levantar, conhecer e probiematizar 

algumas questões da situação econõmica e identificar alguns aspectos que precisam ser 

melhor compreendidos cara costenores ações concretas de inter~enc.oes 
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A pesca vem sendo um rator preocupante, uma vez que ha escassez crescente 

de peixes nos rios explorados pelos E.N., e pelo fato dos mesmos não consumirem carne de 

animais silvestres Consioeranno a ocrrrir xiaade oaste aRsorito e a necessidade de furaras 

intervenções são necessánan iralcroos ,,,, t, a òes son.,_ -ste toma para que possamos 

buscar uma solução viavel Neste sentido a pesca foi escolhida como tema prioritana para 

aprofundamento 

06 - Problemarizar a noçao ac aoca è.N 

Mesmo sendo hoje um dos poucos povos indígenas do Brasil que vivem 

praticamente isolados e grande a pressão da sociedade regional sobre o patrimomo Enar;ene 

sobretudo peles made " ro e , -.,r 	- 	tos 	mu ir' 	t.,s 	a ; u,n 	n 'acenas de 

madeira de lei, enquanto as grau cn-s -n i;resas rurais de cnacao de gado e produç~,o de soja, 

alcool, açúcar e milho procuram estabelecer-se em grandes propriedades contando sempre 

com incentivo co programas q civernamentaic para esses somes 'M;ude,re',ros e acaopec r,a n5Ín5 

são conhecic os com' 	- 	-'.r .,G- 	nr: C 	i 	,'5 • ., ,Jm_. 	r :este 

projeto de ocupação neste .node:o ]a cieser oiv,mento o .uga.' dos pequenos agricurtcres, 

antigos seringueiros, sem-terra e índios é o de oferecerem a mão de obra barata necessárrm 

para sua irnp.antaç ao 

Negando >_ _ _ ..r ,._ 	c.ca tar _ ,tc hm() de ..~ rrm ss o alguns povos 

indígenas, contando com apoio de missionamos, antropólogos. ;ndigenistas e outros alados 

começam a repensar um uapaço mas digno coa a sua soaedarle No caso cspecíficc da 

sociedade EN hove '.ai e 	'on' 	. ,Jr ('e 	<r a 	ar, a R ;. . ,,rr 	as:c L'nto e 

educativo de contato Este po✓o tive o momento err que e preal:.c ampliar a noção so troca 

para entender e manejar outras regras da economia de mercado 

Anos passaram os r 	 .ie . 	it ,-, t n-, 	, -tym ,; 	prat:as 

passando assim a querer sr-ui. re rr 	rnater,a,s industr,auzados u-cm a ir,rociução de 

materiais de pesca, para agricultura e outras ferramentas, não há como evitar o fim da 

fabricação de materiais usados por este povo antes do contato como por exemplo o mamado 
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de pedra e as embarcações de casca de árvore. Devido a relação de confiança que se 

estabeleceu entre a Eqpe e E Fi - Frequentemente os índios solicitam que as trocas sejam 

realizadas via esta ultima [roca de material industrializado por material produzido 

artesanalmente para suprir as necessidades atuais.' `-- 

Nestes quase 20 anos de contato com a sociedade nacional os E N continuam 

vivendo suas tradições e costumes Para se pensar a economia de um povo é necessário que 

se respeite e avalie toda a sua prática econômica e sua dinâmica interna, pois qualquer 

interferência que não seja analisadada criteriosamente ou a implantação de grandes projetos 

economicos podem levar um povo a dependencia, causando graves probiemas. 

Pensando nisto, o Projeto se propõe a conhecer e analisar a questão 

economica de forma sistematica, com levantamentros e inventários de bens introduzidos e 

manufaturados pelos E.N., construindo assim melhores estratégias de ação junto a esta 

sociedade. 

O Programa de Saúde: 

Avaliação do triênio de 1992 • 1994 

Durante o período de 1991 a 1994, foram realizadas as seguintes atividades: 

1. Foi dada continuidade ao atendimento emergenciai, desenvolvido não apenas nas atividades 

de rotina, mas na atenção a situações e a casos especiais tais como 

a) Epidemia de "shiguella', atingindo cerca de 80% da população, de outubro a dezembro de 

1991; 

b) Diversos surtos de malária "vivai', com picos no início e final das estação chuvosa 

(novembro a janeiro e março a maio respecnvarnente), 

c) Vários surtos de gripe, acompanhados ou não de complicações tais como pneumonia viral, 

- em períodos inespecificos; 

d) Surto de catapora (forma branda), atingindo praticamente toda a população, durante o 20  

semestre de 1993. 
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Além desses surtos epidémicos, convém ressaltar ainda os seguintes casos 

em que foram necessários atend,mcr!tcs especais ndividual1 ados 

a) Um caso de entrodemia estoliativa, que demandou tratamento médico em clinica particular 

especializada em Cuiabá, MT, entre os meses de junho e julho de 1993; 

b) Um caso de leishmaniose (forma grave) que demandou atendimentos medicos e 

hospitalares em Cuiaba, MT (Hospital Un:versitáno Julio Muller e clinicas particulares), Goiânia, 

GO (Hospital Araújo Jorge e Hospital de Doenças Tropicais) e Ceres, GO (Hospital Pio X). Este 

caso (de uma criança do sexo masculino de seis anos), cujo tratamento se estendeu de maio 

de 1993 a agosto de 199J4 demandou o acompanhamento em dedicação e-xausroa de um 

membro da equipe indigenista 

2. Foi dada continuidade às atividades de imunização (DPI, Sabin, Sarampo, ATTe BCG) 

através de campanhas periódicas Esta atividade contou com o apoio no fornecimento de 

vacinas da Fundação Nacional de Saude (FNS). 

3. Foi dada continuidade às visitas anuais de um odontólogo, tanto para o tratamento curativo 

quanto para, em parceria com a equipe indigenista, o desenvolvimento de um programa 

preventivo (escovação e aplicação periódica de fluor) Neste sentido, acreditamos que embora 

vários avanços tenham sido observados, os objetivos de um equacionamento da questão da 

saúde oral dos Enawene-Nawe ainda estão longe de ser atingidos. 

Finalmente, durante os anos de 1991 a 1994, a equipe não apenas se 

aparelhou melhor como procurou se capacitar para o objetivo de erradicação da malária Neste 

sentido, destacam-se as seguintes atividades: aquisição de um microscópio e suprimentos 

laboratoriais, participação de membros da equipe em cursos de microscopia específicos em 

leitura de lamina e organ¢açao de um seminano dedicado exclusivamente ao atendimento e 

tratamento de malária, sob a respondabilidade da Dra. Manse Oliveira Fonseca (Instituto de 

Infectologia Emilio Ribas - SESAU-SP) e Dr. Oneron de Abreu Pithan (FNS-RR). 

Metas para o período 199511998: 
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Durante a avaliação das atividades de saúde desempenhadas nos anos 

anteriores, ficou clara a necessidade de redunensionamento desta linha do projeto indigenista. 

Trata-se de dar continuidade as at,vidades de imunização e atendimento emergencial doravante 

articuladas a um Programa Global de Saúde para os Enawene-Nawe . 

Este programa tem como objetivo central integrar as ações de saúde a 

atividades gerais da vida social e yst_:ra assoc!ade fundamentalmente as linhas de economia, 

educação e pesquisa geral do projeto indigenista. O Programa, a ser elaborado durante o 

primeiro semestre de 1995, deverá: 

1. Dar continuidade as atividades de imunização e atendimento emergencial; 

2. Iniciar unia pesquisa sobre medicina e práticas curativas tradicionais, o que inclui a 

consideração das esferas religiosa e cosmológica da sociedade enawene-nawe e dos 

papéis socias específicos de honaitarelo (sopradores), baraitarelo (fito terapeutas), 

sotairitilsotailoti (xamás), de concepções de doença e morte, de fabrica çáo do corpo, etc..; 

3. Reestruturar o setor de saúde (inclusive odontológica) do projeto para garantir 

efetivamente o atendimento primário na aldeia; 

4. Definir as unidades e centros de referência regionais e nacionais para retaguarda, nos 

casos e situações que nao podem ser resolvidos na area (laboratortos, ambulatorios e 

hospitais); 

5. Planejar sistematicamente as campanhas de vacinação; 

6. Sistematizar periodicamente os registros sobre a saúde, o que inclui a manutenção das 

anotações nas fichas individuais e sobre as condições gerais da população. Este amplo 

Programa de Saúde deverá contar com o diálogo e a parceria das seguintes instituições: 

Fundação Oswaldo Cruz, Hospital Pio X (Ceres, GO), Nucieo de Saúde Indígena do Mato 

Grosso (FNS), Instituto Pastoral de Saude Popular - IPESP, UNICAIVIP (Depto, de Antropologia), 

Secretarias Municipais de Saúde de Tangará da Serra, Brasnorte e Juina (MT). 

7. Reconhecimento das plantas medicinais regionais encontradas no território E.N. não 

conhecidas por essa sec evade. ue modo a promover um aralogo acerca ao saber regional 
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e tradicional, onde as práticas regionais sejam introduzidas no cotidiano desta sociedade, 

com o objetivo da gradual supressão ao medicamentos alopáticos que podem ser 

substituídos com vantagem pela medicina natural. 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

Avaliação do triênio 199211  9 94 

No período de 92194 previu-se_ o ensino de técnicas da higienie dental, 

apresentação de filmes sobre a realidade de outros grupos indígenas, discussão sobre 

alternativas econômicas, continuidade do estudo linguistico 

. A efetivação do ensino de técnicas de higiene dental com a introdução da 

escovação teve a participação da população infantil, alcançando bons resultados. 

A transmissão de informações através de filmes criou condições para 

discussões acerca das consequencias ocasionadas por garimpos e madeireiras em áreas 

indígenas, bem como informações sobre outros povos indígenas, favorecendo aos Enawene-

Nawe a apropriação de alguns conhecimentos sobre a sociedade envolvente. Este trabalho foi 

efetivado em parceria com o Centro de Trai:a',ho lndigenista (CTUSP) no periodo de 1991 a 

1994. Foi ainda realizado nesta parceria um banco de imagens com cerca de 150 horas, 

gravadas em SVHS, que se encontra à disposição da OPAN, a partir de 1995. Está previsto, 

edição de longo documentário sobre um dos principais rituais dos Enawene Nawe Para o 

próximo trienio, pretende-se aprofundar estas informações de forma mais sistemática através 

de um programa pedagógico adaptado às condições deste povo. 

Na discussão das alternativas econômicas foi realizada uma pesquisa 

intitulada "Estudo das potèncialidades e do manejo dos recursos naturais na area indígena 

Enawene Nawe", realizada em convênio com o Centro de Estudos e Pesquisas do Pantanal, 

Amazônia e Cerrado - GERA (órgão da Universidade Federal do Mato Grosso) e em parceria 

com o Departamento de Antropologia da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Esta 

pesquisa possibilitou levantar dados significativos, que servirão de referenciai para elaborar um 
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programa de educação, onde serão discutidas com os Enawene-Nawe alternativas econômicas 

culturalmente apropriadas e ecologicamente sustentáveis. 

É intensão da Equipe dar prosseguimento ao estudo linguístico sistemático. 

Concretamente, prevê-se a elaboração de análises dos níveis fonéticos, fonológicos, 

morfológicos, sintático e lexical da lingua falada pelos Enawene-Nawe Além disto prevê-se a 

documentação de textos que expressem sua vida ritual e cotidiana. 

r ;f,  -t. '-cAs pressões da sociedade não índia, paulatinamente vem se intensificando no 

em torno da área indígena. Concomitante a isso, os Enawene Nawe, necessitam de generos 

utilitários industrializados corno ferramentas roupas, lonas plasticas, paneias de aluminio, etc. 

da sociedade nacional e alguns indivíduos expressam seu desejo de um maior contato com 

não índios para suprir tais demandas. 	 , .,. _:t.  

A história do contato de outras sociedades indígenas nos demonstraram que o 

processo de intensificação das relações com a sociedade não inaia tem consequencias 

'desastrosas, principalmente quando estes povos indígenas possuem poucos referenciais de 

'análise critica sobre a sociedade não-índia. 

Muito embora a sociedade E N não esteja num processo de desagregação de 

sua cultura, a consciencia de que todo processo educativo só pode ser dimensionado a longo 

prazo, nos faz neste momento pensar na implantação de um programa educativo abrangente, 

que possa a médio e longo prazo fornecer elementos para uma maior compreensão da 

sociedade nacional. 

1 ' rCs n ,:.A realização da proposta educacional no campo pedagógico sera baseada 

numa filosofia construtivista, onde o diálogo será estabelecido através das linguagens oral, 

audio-visual e pelo desenho A dinamização deste dialogo suscitara reflexões sobre os 

possíveis efeitos das futuras formas de relação que possam se estabelecer tornando assim os 

E.N:"senhores de seu próprio destino. .....'..h...-  

Metas para o triênio 1995198 
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O objetivo geral do programa de educação é promover um diálogo com o povo 

Enawene Nawe, buscando a compreensão dos diferentes elementos e interrelações que se 

estabelecem na sociedade nacional, de forma a subsidia-los em suas opções sobre a 	a; 

intensificação das atuais e futuras formas de contato. As atividades em educação estarão 

interrelacionadas às ações de saúde, economia, terra. 

01. Desencadear um processo participativo para que a sociedade Enawene Nawe se toare 

menos dependente dos recursos externos, Introduzindo práticas onde os mesmos sejam 

sujeitos no processo de prevenção e cura das doenças advindas no contato com a 

sociedade nacional 

a) Organizar recursos pedagógicos que evidenciem o desenvolvimento das doencas dentárias; 

b) Desenvolver e incentivar atividades de fitoterapia, através de um processo educativo 

participativo, onde os Enawene Nawe passem a ser agentes de prevenção e cura. 

02. Discutir com os Enawene Nawe as consequências das atuais formas de manejo 

desenvolvidas pela sociedade, bem como as praticadas pela sociedade envolvente à curto, 

médão a longo prazo. 

a) Promover debates com a sociedade à cerca das consequências sociais, culturais e 

econômicas da introducão de grandes empreendimentos como: Usinas hidroelétricas; 

Madeireiras; Atividades minerais; Agropecuárias. 

b) Discutir com a sociedade Enawene Nawe as consequências das formas tradicionais de 

manejo dos recursos naturais como por exemplo a utilizacão de venenos vegetais na pesca em 

criadouros naturais e a pesca de barragens no período reprodutivo dos peixes. 

c) Promover diálogo entre o saber tradicional e cientifico acerca dos ciclos reprodutivos das 

principais espécies de peixes e abelhas utilizadas pelos Enawene Nawe. 

03. Dar prosseguimento ao estudo tinyulsOco. 

04. Prodwir textos sobra a vida ritual e cotidiana do povo Enawene Nawe. 

14 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

