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projeto etnodesenvolvImento
CearÁ inDÍgena:

“Quem deu esse nó não sou dar
Quem deu esse nó não soube dar

Esse nó tá dado 
Eu desato já!”
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apresentaÇão
E sta publicação pretende relatar as experiências vi-

venciadas durante a implantação do Projeto “Et-
nodesenvovimento de Comunidades Indígenas do Ceará” 
(2013/2016), patrocinado pela Petrobras e executado pela 
ADELCO – Associação para o Desenvolvimento Local Co-
-Produzido.

Tendo como perspectiva a melhoria da qualidade de 
vida de comunidades indígenas do Ceará dinamizando a 
economia solidária local, fortalecendo o turismo solidário 
considerando as diversas culturas e etnias e favorecendo 
melhores condições de segurança alimentar, o Projeto 
teve suas ações desenvolvidas junto à seis etnias indíge-
nas do Estado: Jenipapo-Kanindé, Kanindé de Aratuba, 
Tapeba, Pitaguary, Tremembé e Anacé, totalizando 690 
beneficiários(as).

Sistematizar em um documento uma experiência de-
senvolvida durante mais de dois anos não foi uma tarefa 
simples, principalmente se considerarmos as diferentes re-
alidades socioculturais, políticas e econômicas a que estão 
submetidas as etnias com as quais trabalhamos. Por outro 
lado, o exercício deste relato nos fez perceber a riqueza e 
multiplicidade de conhecimentos adquiridos, e a certeza de 
que ainda há muito que aprender. 
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Mais que o relato dos conhecimentos adquiridos ao lon-
go desse tempo, nossa expectativa é que este documento 
ofereça ferramentas teórico-metodológicas que possam fo-
mentar ou contribuir para a replicabilidade de outras ini-
ciativas.

Queremos agradecer a todas as pessoas que trilharam co-
nosco este percurso, ao mesmo tempo difícil e desafiador, 
mas sem dúvida gratificante e enriquecedor. Muitos foram 
os obstáculos, assim como muitas foram as conquistas e, 
temos certeza, muito ainda há que se caminhar.

Fica o desejo de provocar uma reflexão crítica no lei-
tor(ra), necessária e urgente quando se trata da “causa in-
dígena” mas para isso, é necessário um olhar despido de 
todo e qualquer  preconceito. 

Nesse processo é fundamental entender que 
“somos todos parentes”!

Nisso se baseia a nossa luta!
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QuIntal produtivo: 
fortalecendo a autonomia econômica 

dos povos indígenas
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QuIntal produtivo: 
fortalecendo a autonomia econômica 

dos povos indígenas
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“Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a 
cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente des-
cobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela in-
timidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece 
com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre 
maiores do que as outras pedras do mundo. Justo pelo motivo 
da intimidade”. 

Manoel de Barros

O Quintal é aquele terreno ao fim da casa de habi-

tação onde geralmente se cultiva plantas do tipo 
frutíferas ou ornamentais. Para muitos, o cultivo trata-se 
apenas de uma forma do terreno ganhar sombra ou ter 
aquela fruta de vez em quando. 

No caso dos quintais das populações indígenas de Ka-
nindé de Aratuba, Jenipapo-Kanindé e Tapeba, benefi-
ciárias do Projeto Etnodesenvolvimento Ceará Indígena, 
desenvolvido pela ADELCO com patrocínio da Petrobras, 
os quintais passam a ter uma função social e econômica 
diferenciada: são unidades produtivas. 

Maristela Pinheiro, coordenadora do Projeto Etnode-
senvolvimento Ceará Indígena, explica que o quintal pro-
dutivo é uma unidade produtiva familiar que faz uso de 
técnicas agrícolas de baixo custo e de princípios da agro-
ecologia. 

“O objetivo é reduzir a vulnerabilidade de segurança 
alimentar e fortalecer a soberania alimentar entre as co-
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munidades indígenas e camponesas”, afirma. 
O quintal da dona Antonizete Alexandre Soares, da et-

nia Tapeba, é um exemplo de unidade produtiva. Ela e o 
esposo Valdeci produzem uma variedade de frutas e legu-
mes. Tem coqueiro, cana, feijão, milho, macaxeira, jeri-
mum, plantas medicinais e por aí vai. Além da produção 
agrícola, o casal cria ainda galinhas, porcos e vacas.

 “Meu quintal hoje pra mim é tudo. Sem essas plantas 
nada pra mim tem sentido. Se um dia meu quintal ama-
nhecesse limpo, seria uma tristeza para nós que estamos 
acostumados a viver nessa vida. Seria uma tristeza não 
ver aquela riqueza que nós mesmo faz e produz”, afirma 
dona Antonizete. 

Ao todo 66 quintais produtivos, distribuídos por 9 al-
deias, são acompanhados pelo projeto. Tudo que é produ-
zido pelas famílias é aproveitado para o consumo. A pro-
dução excedente é vendida ali mesmo na comunidade ou 
levada para as feiras, de modo que os indígenas possam ge-
rar algum rendimento ou complementar a renda familiar. 

“Criamos a coragem de ir até a cidade vender algum pro-
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duto, principalmente aqueles que sobram. O nosso quintal 
produtivo, o nosso objetivo, foi o de melhorar a renda das fa-
mílias, principalmente a das famílias que fazem parte desse 
projeto”, afirma Cícero Pereira, liderança indígena Kanindé 
de Aratuba. Ele e sua família tiram da terra e dos animais o 
sustento, trabalhando com a agricultura orgânica.  

QuaDro
etnia alDeIa nÚmero De Quintais produtIvos total

aratuBa
fernandes 18 30
BalanÇa 12

jenipapo- KaninDé jenipapo- KaninDé 17 17

tapeBa

jandaIguaBa 4

20

vIla dos Cacos 3
jardim do amor 2

ponte 4
Capoeira 5

sobraDInho 2
3 etnias 9 alDeIas 67 Quintais

total geral de quIntaIs proDutIvos 67
total De BeneficIárIos/as 264

Fonte: Projeto Etnodesenvolvimento Ceará Indígena

Com a ajuda da assessoria da ADELCO, os beneficiários 
e beneficiárias tiveram a oportunidade de escolher a ati-
vidade produtiva que melhor se adaptava ao seu perfil. “É 
importante também ressaltar que a maioria dos benefi-
ciários/as receberam mais de uma atividade produtiva, 
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como por exemplo avicultura e fruticultura”, explica Clari-
ce Rodrigues, agrônoma do Projeto Etnodesenvolvimento 
Ceará Indígena.

Ao todo, cinco atividades produtivas foram desenvolvidas 
nos quintais: a criação de aves (avicultutura), de ovelhas 
(ovinocaprinocultura), porcos (suinocultura), a produção 
de frutas (fruticultura) e hortaliças (horticultura).  Para isso, 
durante a implantação do projeto, foram distribuídos mate-
riais para garantir a construção ou fazer a melhoria de toda 
a infraestrutura necessária para o recebimento dos animais. 

Foram trabalhados três tipos de instalações: galinheiro, 
aprisco, e a reforma de duas pocilgas. “Com relação as po-
cilgas construímos fossa séptica para tratar os dejetos dos 
animais. Isso ajuda a eliminar o mau cheiro que tanto inco-
modava os vizinhos”, explica Clarice.  A mão de obra para a 
construção do galinheiro e do aprisco foi a contrapartida da 
família beneficiada. O projeto também ajudou com a distri-
buição de materiais, insumos agrícolas e utensílios.

Com os quintais estruturados, os beneficiários rece-
beram oficinas para orientar o plantio e a criação. Uma 
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das atividades desenvolvidas foi a apresentação de uma 
fruticultura de transição agroecológica. Clarice Rodrigues 
explica que os participantes tiveram a oportunidade de 
conhecer melhor as espécies frutíferas apropriadas para 
cada uma das regiões, além de conhecer sobre a adubação 
usando esterco animal e a serapilheira, espaçamento en-
tre mudas na ocasião do plantio, transplantio, irrigação e 
cuidados gerais com as mudas.

Para dona Antonizete, as oficinas reavivaram o entu-
siasmo pela produção. “Antes do projeto a gente já tinha 
o quintal, mas não cuidava e não tinha tanto entusiasmo 
como agora. A gente não sabia o que era quintal produti-
vo, a gente não sabia o que era mandala. A gente produzia 
porque já tinha costume de produzir, mas não tinha essa 
experiência. Não tínhamos a experiência de fazer mudas 
para produzir mais ligeiro.  Não tínhamos a experiência 
de adubar o coqueiro pra ele dar bastante frutos e agora 
a gente tem essa experiência”, conta a indígena.

O projeto realizou ainda oficina prática sobre a primeira 
vacinação das aves. A prática teve como objetivo a preven-
ção de uma doença viral chamada NewCastle, que pode le-
var a morte dos animais. “Procuramos orientar sobre os 
sintomas da doença, de como proceder em relação aos 
animais infectados e ainda sobre a dosagem e forma de 
aplicação da vacina”, afirma a agrônoma Clarice.

Cícero Pereira, dos Kanindé de Aratuba, também ressal-
ta a importância da ajuda técnica na produção. Ele explica 



Página 17

Ceará Indígena - Vivências do projeto Etnodesenvolvivento

que muita gente não apostou no projeto porque achava que 
não ia pra frente. “Galinha num dá pra vender, galinha 
morre, galinha faz aquilo... A gente nunca tinha tido uma 
capacitação com as pessoas pra dizer como criar uma ga-
linha. A gente sabia vacinar, mas não sabia nem como co-
meçar”, afirma o indígena. 

GALINHEIRO AMPLIADO
Área de 10 m², capaz de suportar um plantel de 100 aves, 

proporcionando condições para o desenvolvimento da ati-
vidade sem que haja prejuízo para os animais.

Sistema de criação será semi-intensivo. A mão de obra 
para a construção do galinheiro foi contrapartida da família.

GALINHEIRO PADRÃO
Área de 3 m², capaz de suportar um plantel de 30 aves, 

proporcionando condições para o desenvolvimento da ati-
vidade sem que haja prejuízo para os animais.

Sistema de criação será semi-intensivo. A mão de obra 
para a construção do galinheiro foi contrapartida da família.
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ConhecenDo a agroeCologIa 
Os beneficiários e beneficiárias do projeto participaram ain-

da de oficinas de Sensibilização sobre Agricultura Familiar, 
Agroecologia e Economia Solidária, oficinas sobre Economia 
Solidária e Sustentabilidade, Oficinas sobre Comercialização 
e Gestão Solidária.  Aratuba, Pitaguary e Tremembé. 

A metodologia participativa, foi desenvolvida com base na 
realidade local e construída a partir da vivência da comuni-
dade, com exposições dialogadas, dinâmicas, apresentação 
de material visual, discussões sobre a experiência de cada 
um dos participantes, construção de mapas retratando as 
condições de produção, comercialização e renda locais.

MANDALAS
O Projeto Etnodesenvolvimento Ceará Indígena de-

senvolve ainda a agricultura de transição ecológica a 
partir da implantação de Mandalas, espécie de hortas 
circulares, inspiradas no sistema solar, na qual o centro 
do sistema deve oferecer algum tipo de energia para os 
demais círculos. “Essa tecnologia possibilita uma pro-
dução mais concentrada e diversificada, garantindo 
um melhor aproveitamento, tanto da água para a ir-
rigação, quanto dos espaços do terreno para a produ-
ção”, explica Maristela Pinheiro, coordenadora do pro-
jeto. Ao todo foram implantadas três mandalas: duas na 
etnia Tapeba e uma na etnia Jenipapo Kanindé. As três 
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mandalas beneficiam um total de 24 famílias.

ALIMENTO COMO CULTURA 
As práticas agrícolas agroecológicas aliada a forma de 

alimentação vêm garantindo a preservação da cultura e dos 
saberes tradicionais dos indígenas. Alguns quintais produ-
tivos garantem alta diversidade de plantas na sua composi-
ção e ainda uma variabilidade genética de muitas espécies.

O quintal de dona Antonizete, da etnia Tapeba, retrata 
essa variabilidade genética. Ela planta diversos tipos de 
bananeira e de feijão, em especial o feijão andu. “O Feijão 
Andu, trouxe da origem da minha família, lá no Piauí”, or-
gulha-se a indígena. A indígena ensina que com esse feijão 
é cozinhado normalmente e com ele faz baião.

 “Nem todos os indígenas conhecem as plantas que a 
gente conhece. Essa é uma característica que vem desde 
meu nascimento. Eu faço parte dos índios Bodocó, casei 
com um Tapeba e hoje sou Tapeba e meu avô era Kalaba-
ça”, complementa Antonizete. 

TROCA DE SABERES
Para contar experiências como a de Antonizete, o Projeto 

Etnodesenvolvimento Ceará Indígena, realizou, nos dias 10 
e 11 de dezembro, o Seminário e o intercâmbio “Agroecolo-
gia: saberes indígenas e segurança alimentar”, na aldeia do 
povo indígena Pitaguary.

Durante os dois dias, representantes dos povos Tapeba, 
Pitguary, Kanindé de Aratuba e Anacé, compartilharam en-
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tre si as experiências vivenciadas no campo, seja através da 
agricultura, da criação de animais, ou mesmo do artesanato.

O seminário contou com a presença de Malvinier Mace-
do, presidenta do Conselho de Segurança Alimentar e Nu-
tricional do Ceará (Consea/CE). Malvinier resgatou junto 
aos indígenas a importância dos alimentos para a saúde. 

Segundo ela, dados da FAO (Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura) apontam que o 
quadro de desnutrição infantil em crianças indígenas é 
vinte vezes maior do que em crianças não indígenas. “É 
fundamental resgatar e valorizar os alimentos que conhe-
cemos, preservar o conhecimento, se informar sobre o que 
estamos consumindo”, afirmou Malvinier, durante pales-
tra preferida no evento.

Marciane Tapeba*
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Acredito que o projeto Etnodesenvolvimento – Ceará 
Indígena veio fortalecer a melhoria da qualidade de vida 
das comunidades Indígenas Tapeba, proporcionando me-
lhores condições de segurança alimentar, respeitando os 
saberes e fazeres de cada comunidade Tapeba, tendo em 
vista que as famílias Tapeba já realizam práticas agríco-
las, cultivo de feijão, milho, roça, legumes, frutas, verdu-
ras e plantas medicinais.                                         

É importante citar que os povos indígenas sempre fo-
ram ouvidos pelo projeto e são protagonistas das ativida-
des realizadas. Iniciativas como estas fortalecem os nos-
sos costumes tradicionais, autoafirmação, contato com a 
natureza, nossa cultura como um todo.

marCIane 
tapeBa*

Agroecologia: 
respeitando os 
saberes e fazeres
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Através das atividades desenvolvidas pelo projeto como 
por exemplo: Visitas de campo, diagnósticos participa-
tivos, construção de mandalas, implantação de quintais 
produtivos, trocas de experiências sobre práticas agroe-
cológicas, visitas técnicas de acompanhamento, é possível 
perceber que as famílias estão mais cientes de suas prá-
ticas, que é muito importante produzir alimentos de base 
agroecológica de qualidade e saudável.           

Realizamos trocas de experiências com os beneficiários 
do projeto. É muito gratificante ouvir a experiências de 
cada um desses agricultoras e dessas agricultoras, cada 
um traz sua experiência e leva consigo grandes possíveis 
aprendizagens.

Nas visitas de campo e nas práticas realizadas com as 
famílias beneficiarias do projeto, percebemos que a maior 
participação é de mulheres indígenas. Elas cuidam da 
casa, dos filhos e ainda tem disposição para cultivar em 
seus quintais produtivos, fazer criação de galinhas. De 
forma que e perceptível a garra e a coragem dessas mu-
lheres guerreiras, a participação dessas mulheres é muito 
importante e valorizada pelo projeto, contribuindo para a 
igualdade gênero. 
*Marciane Tapeba é liderança indígena e atuou como monitora do Projeto Etnodesen-
volvimento Ceará Indígena.
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a feIra dos ínDIos 
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Com os quintais organizados e a produção de vento em 
popa, os indígenas da etnia Kanindé de Aratuba já conse-
guiram encontrar um espaço para a venda dos produtos. 
Há quase dois anos, todas as sextas-feiras, um grupo vai ao 
Calçadão de Aratuba, no centro da cidade, levando ovos, 
galinha, café torrado, acerola, utensílios e artesanato em 
madeira, plantas medicinais e uma variedade de produtos 
para a Feira da Agricultura Familiar ou a Feira dos Índios 
como é conhecida.

Cícero Pereira, do povo Kanindé de Aratuba, conta que a 
feira nasceu da coragem de um pequeno grupo. “Nós éra-
mos uns quatro dos Fernandes e apareceram outros dois 
da serra assim. Era um dia de chuva. Mas nós fomos para 
lá (Aratuba). A mulher abriu a bodega. A gente colocou as 
coisas em frente e começamos a vender. Chegamos lá, com 
umas bolsas, o João levou as colheres de pau dele e o ar-
tesanato, eu levei uns ovos dentro da sacola de plástico. A 
Lúcia Pequeno levou uns cafés. Tudo era coisinha pouca. 
Levamos nas costas mesmo. Aí começamos essa feirinha. ” 

No sábado seguinte, os indígenas se organizaram junto 
com os trabalhadores do Sindicato dos Trabalhadores da 
Agricultura Familiar e a feira cresceu.  “Deu um estouro a 
feira. Apareceu todo produto que ninguém imaginava, apa-
receu lá. E aí continuou”, afirma Cícero.

O passo seguinte do Projeto Etnodesenvolvimento Ceará 
Indígena é estruturar a feira, a partir de um Plano de Ges-
tão, com base nos princípios da Economia Solidária. O ob-
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jetivo é potencializar ainda mais a feira já existente. “Antes 
da feira, a gente perdia muita coisa da produção, porque 
ia se estragando. Agora a gente apura alguma coisa com 
o Jerimum e a acerola”, afirma o indígena Luis Bernardo.

Cícero Pereira explica que hoje o grupo deixa uma par-
te da produção para a família e leva o que sobra para 
a feira. “Às vezes, o dinheiro que ganhamos já fica lá 
mesmo, porque precisamos comprar o que não temos”, 
afirma o indígena.
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a experiências Das manDalas
e Dos quIntaIs proDutivos 
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 a experiências Das manDalas e 
Dos quintais proDutivos 
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O conhecimento, a vivência dos homens e mulheres 
campesinos, a diversidade de cores, formas e aromas 

em um único espaço hoje posso definir como quintal pro-
dutivo, genuínas fábricas de vida. Quando nos foi colocado 
a missão de ampliação e fortalecimento da Segurança Ali-
mentar e Nutricional de forma mais efetiva nas etnias Ta-
peba, Jenipapo Kaninde e Kanindé de Aratuba através dos 
quintais e mandalas no projeto Ceará Indígena, sabíamos 
que grandiosa seria esta troca de experiências e construção 
de ações pautadas na agroecologia, ciência está que par-
tilha do respeito aos recursos naturais e todas as demais 
formas de vida, princípio também compatibilizado pelos  
povos tradicionais, principalmente aos povos indígenas.

Inicialmente realizamos uma série de oficinas com a te-
mática da agricultura de transição agroecológica, agricultu-
ra familiar, tecnologias sociais para captação de água, ma-
nejo de animais e vegetais adaptados ao semiárido, com o 
intuito de conhecermos parcialmente o modo de produção 
agropecuário dos participantes e ao mesmo tempo nivelar-
mos alguns conceitos básicos para o grupo. Aproveitando 
também este momento para apresentarmos o projeto, com 
seus objetivos e ações a serem realizadas.

 E a cada oficina realizada, imaginávamos como atender 
um maior número de famílias, pois umas ansiavam por um 
pequeno canteiro medicinal ou hortícola e precisavam ape-
nas de incentivo e poucos recursos materiais, outros já       
estavam em etapas mais avançadas e necessitavam de ori 



Página 31

Ceará Indígena - Vivências do projeto Etnodesenvolvivento

E ao visitarmos 
cada família, nos 

encantávamos com seus 
diferentes espaços de cultivo, 

na forma que usavam da 
criatividade para plantar 

ou criar animais.



Página 32

Ceará Indígena - Vivências do projeto Etnodesenvolvivento

entações técnicas e de uma melhor estrutura para a criação 
de seus animais e áreas de cultivo. 

Assim ao fim deste conjunto de formações com o grupo 
deliberamos que aqueles que participaram das oficinas de 
sensibilização e troca de experiências agroecológicas esta-
riam recebendo a visita da equipe em suas casas para a ela-
boração de uma proposta para implantação e/ou amplia-
ção de um quintal, com um ou mais caráter produtivo a ser 
definido entre a assessora técnica e o(a) indígena.

E ao visitarmos cada família, nos encantávamos com 
seus diferentes espaços de cultivo, na forma que usavam 
da criatividade para plantar ou criar animais, também era 
muito prazeroso planejarmos juntos como seria a nova re-
alidade após a implantação de um galinheiro ou plantio 
de várias frutíferas.

 E assim depois de tantas visitas, contabilizamos a estrutu-
ração de 67 quintais produtivos, sendo 20 nas diferentes al-
deias tapebas, 17 em Aquiraz e 30 no município de Aratuba.

Ao passo que as construções de galinheiros, apriscos, 
hortas, pomares, pocilgas o grupo partilhava de outros en-
contros agora com temáticas dirigidas as principais ativi-
dades agrícolas encontradas em cada quintal.

Cada construção teve um diferencial, um toque de cada 
indígena, surgindo diferentes modelos de galinheiros e 
apriscos, canteiros e pomares, foi bonito ver o cuidado que 
tiveram ao receber seus animais e suas plantas.

No decorrer do projeto foram realizadas oficinas itine-
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rantes de forma que cada beneficiário podia conhecer a ex-
periência de parentes ora na mesma aldeia, ora em outra 
etnia. As principais oficinas criação de galinha de caipira, 
manejo em ovinos e caprinos, fruticultura de transição 
agroecológica, horticultura orgânica, elaboração de biode-
fensivos, boas práticas de manipulação dos alimentos.

De forma que temos a certeza que a semente da agroeco-
logia foi plantada em solo fértil, por mãos zelosas, esperan-
do colhermos o fruto que jamais se perderá  o conhecimen-
to popular de homens e mulheres indígenas 
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artigo de opinIão
A economia solidária é um jeito diferente de viver, 

onde a riqueza produzida com o trabalho 
é partilhada para que todos (as) tenham 

uma vida digna.”
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artigo de opinIão
 

 “A economia solidária é um jeito diferente de 
viver, onde a riqueza produzida com o trabalho 

é partilhada para que todos (as) tenham 
uma vida digna.”

Por Luciana Eugênio, realizou assessoria para o projeto
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Autonomia, autogestão, respeito à natureza, coopera-
ção, equidade de gênero são princípios fundamen-

tais para efetivar o modelo de desenvolvimento proposto 
pela economia solidária, se seguirmos Brasil afora muitas 
e boas experiências em economia solidária vamos encon-
trar, são indígenas, quilombolas, mulheres, ribeirinho, fa-
mílias, agricultores(as) que animados e organizados  por 
este jeito diferente e solidário de fazer economia seguem 
produzindo, consumindo, comercializando, oferecendo 
e recebendo crédito, gerando riquezas para o bem viver. 
Encontramos em muitas comunidades vivencias solidá-
rias que não são reconhecidas como uma experiência de 
ecosol, muitas vezes pela própria comunidade, falta co-
nhecimento sobre economia solidária, agroecologia, arti-
culação com os movimentos. Nos encontros que tive com 
as etnias Tapebas, Jenipapo Kanindé e Kanindé de Aratu-
ba, pude reconhecer experiências vivas de economia so-
lidária, nos quintais produtivos, nas mandalas coletivas, 
na organização da escola indígena, nos museus, na orga-
nização dos espaços de comercialização e principalmente 
na resistência destas etnias para manter e preservar a sua 
cultura, o seu lugar, o jeito de viver e de se relacionar com 
a diversidade do entorno.

Durante o período em que estive contribuindo com o 
projeto Etnodesenvolvimento Ceará Indígena pude facili-
tar oficinas em quatro temáticas: Primeiro construímos os 
planos de negócios, cujo objetivo foi planejar para fortale-
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cer a produção e comercialização, partindo das experiên-
cias produtivas e de serviços já desenvolvida pelas etnias, 
este instrumento descreve os passos a serem dados cole-
tivamente para potencializar as atividades de comerciali-
zação (feiras), diminuindo as incertezas e possibilitando 
o sucesso da atividade. Em seguida realizamos o plano de 
turismo comunitário, entendendo Turismo Comunitário 
como sendo: “Uma atividade turística que apresenta ges-
tão coletiva liderada pela comunidade, transparência no 
uso e destinação dos recursos e na qual a principal atração 
turística é o modo de vida da população local. Nesse tipo de 
turismo a comunidade é proprietária dos empreendimen-
tos turísticos e há a preocupação em minimizar o impacto 

luciana
engênio
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ambiental e fortalecer ações de conservação da natureza” 
(Rede Turisol). O plano teve como objetivo planejar ativi-
dades de turismo comunitário principalmente na etnia Ka-
nindé de Aratuba, onde a comunidade emite uma resistên-
cia por ser uma experiência nova, mas que a juventude vem 
se apropriando para desenvolvê-la.

Durante a construção dos planos de negócios identifica-
mos a necessidade de aprofundar os temas da comerciali-
zação solidária e formação de preço justo, assim realizamos 
o terceiro ciclo de oficinas. O Comércio solidário se preocu-
pa com as pessoas e com o meio ambiente, estabelecendo 
boas condições de trabalho, oferecendo informações aos 
consumidores sobre a origem dos produto/serviço, res-
peito à identidade cultural dos produtores, estabelece uma 
relação direta entre produtor e consumidor, sem atraves-
sador, assegura um preço justo para os produtores e con-
sumidores, gerando desenvolvimento. Durante a oficina 
além de fazer esta abordagem sobre a temática com vídeo 
e roda de conversa, também utilizamos uma planilha para 
elaborar o preço de alguns dos produtos comercializado 
pelos grupos, percebemos a falta de habito dos produtores 
em elaborar os preços de custo e venda de seus produtos, 
com isso alguns produtos são vendidos abaixo do preço de 
custo e outros acima do preço de mercado, esta atitude, em 
alguns casos, os levam a não ter um retorno financeiro de-
sejado ou necessário, desestimulando-os. Ainda neste ciclo 
de oficinas conversamos sobre Fundo Rotativo Solidário, 
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os Kanindé de Aratuba demostraram muito interesse em 
conhecer mais sobre o tema, utilizamos como instrumento 
orientador o vídeo “Você sabe o que e um FRS?” do Centro 
Sábia e noções de boas práticas sobre organização e gestão 
do Cordel do Fundo Solidário. “O fundo rotativo solidário 
é como uma poupança comunitária gerida coletivamente 
para fortalecer a Comunidade/Grupo. Essa poupança é for-
mada por meio da doação voluntária de recursos por cada 
membro participante do fundo ou ainda pode ser constituí-
da a partir de ações e recursos externos destinados à comu-
nidade.” É um FUNDO porque reúne recursos (financei-
ros, mão-de-obra, sementes, animais etc.). É ROTATIVO 
porque os recursos giram, circulam entre todos os partici-
pantes. É SOLIDÁRIO porque você recebe o benefício, mas 
também pensa no outro, divide com o irmão.

Funciona assim: quando uma família adquire um benefí-
cio, assume a responsabilidade de contribuir mais adiante 
com a poupança devolvendo o valor do bem recebido (ou 
aquela quantia determinada pelo grupo) para que ela ou 
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outra família possa ser beneficiada novamente. Dessa for-
ma, o fundo nunca fica vazio.

Pensando em animar ainda mais os produtores (as) in-
dígenas, fomos conhecer a Feira Agroecológica e Solidária 
de Itapipoca, município localizado a 130 km de Fortaleza, 
durante a feira os indígenas representantes das etnias pu-
deram caminhar pela feira, conversar com os feirantes, ob-
servar a qualidade, embalagem e diversidade dos produtos, 
fazer um comparativo com a experiência que cada um traz. 
A Feira Agroecológica e Solidária de Itapipoca acontece 
quinzenalmente, há nove anos, é uma articulação da Rede 
de Agricultores Agroecológicos da região do Vale do Curu 
e Aracatiasul, juntamente com parceiros locais. Depois da 
visita a feira, conversamos com dois feirantes que partilha-
ram a experiência detalhadamente e responderam as dúvi-
das do grupo. ”Melhorarmos de vida com a feira, no inicio 
ninguém acreditava, nem minha família, vedemos produ-
tos que se perdia no quintal...” diz o Sr. Zé Júlio – Produtor 
agroecológico e feirante.
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Muitas foram as lições aprendidas vivenciando esta ex-
periência com as etnias através do projeto Etnodesenvol-
vimento - Ceará Indígena, conhecer outras pessoas, trocar 
saber e sabores nas idas e vindas, aproximar-se dos povos 
indígenas, nossos parentes, é conhecer e reconhecer a luta 
e resistência pela garantia dos direitos, negados a todo mo-
mento por quem deveria assegurar-lhes, sei que existem 
desafios a serem superados como a participação efetiva 
das mulheres nos espaços de tomada de decisões, a falta de 
água em alguns territórios, a proximidade com o períme-
tro urbano... Enfim, vejo a economia solidária, o turismo 
comunitário, a agroecologia como estratégias sustentáveis 
de organização e geração de renda que garantem a sobre-
vivência com dignidade destas comunidades tradicionais, 
este projeto fortalece as iniciativas existentes e articula ou-
tras possibilidades que os coloca como sujeitos do desen-
volvimento sustentável.

Referencias Bibliográficas:
PROJETO Nacional de Comercialização solidária. Série Trocando Ideias; caderno 1- 

Comercio justo e solidário;

CORDEL DO FUNDO SOLIDÁRIO, Gerando riquezas e saberes. Noções de boas prati-

cas sobre organização e gestão;

PROJETO BAGAGEM BRASIL. Série Turisol de metodologia: Turismo Comunitário - 

Semeando turismo comunitário pelo Brasil.
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a feIra dos(as) ÍnDios(as)
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U ma das ações do Projeto Etnodesenvolvimeto foi a 
promoção da participação dos(as) indígenas em Fei-

ras da Agricultura Familiar, através da comercialização de 
produtos agroecológicos oriundos das unidades produti-
vas implantadas, bem como da venda de seus produtos 
artesanais, como forma de reafirmar a cultura indígena.

Atendendo a uma demanda antiga dos(as) agricultores 
familiares da região, no dia 1º de maio de 2014, foi inaugu-
rada a Feira da Agricultura Familiar do Município de Ata-
ruba, único município da Serra de Baturité que não possuía 
uma feira semanal.

Mesmo com os quintais produtivos (à época) ainda em 
fase de estruturação, os Kanindé de Aratuba garantiram 
espaço para a venda de seus produtos na Feira Municipal.

“A feira nasceu da coragem de um pequeno grupo de 
índios. Nós éramos uns quatro e tivemos um grande 
apoio da ADELCO. Era um dia de chuva. Mas nós fo-
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mos para lá (Aratuba). Chegamos lá com umas bolsas, 
o João levou as colheres de pau dele e o artesanato, eu 
levei uns ovos dentro da sacola de plástico, a Lúcia levou 
uns pacotes de café... e começamos a vender. Nesse dia 
éramos só nós, os índios, vendendo.  Tudo era coisinha 
pouca. De lá para cá a feira cresceu. E continua até hoje.” 
Cícero Pereira, liderança indígena do Povo Kanindé de 
Aratuba.

Com a consolidação dos quintais produtivos implantados 
pelo Projeto houve um aumento significativo tanto no que 
se refere ao número de participantes quanto à quantidade 
e variedade de produtos que são comercializados. A ativi-
dade proporcionou também o aumento da participação das 
mulheres de forma mais ativa nas ações do Projeto.

“Meu marido é quem estava participando das reuniões 
do Projeto. A feira foi para mim uma oportunidade de 
vender meus produtos. Não precisa querer ganhar muito, 
basta ganhar, ter para viver bem, não precisa ter os olhos 
grandes. Às vezes o dinheiro que ganhamos já fica lá mes-
mo, na feira, porque precisamos comprar o que não temos.“ 
Lúcia Pequeno – agricultora indígena do Povo Kanindé 
de Aratuba.

Há quase dois anos, todas as sextas-feiras, um grupo de cer-
ca de 15 indígenas dos Kanindé de Aratuba vai a Sede do Mu-
nicípio, levando ovos, galinha, café torrado, frutas, verduras, 
hortaliças, utensílios e artesanato em madeira, plantas medi-
cinais e uma variedade de produtos para a Feira da Agricultu-
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ra Familiar ou a Feira dos Índios, como é conhecida. 
“Antes da feira, a gente perdia muita coisa da produ-

ção, porque ia se estragando. Ou então éramos obrigados 
a vender para os atravessadores ou levar os artesanatos 
para outros municípios da serra. Agora temos a nossa 
feira e podemos comercializar diretamente nossos produ-
tos.” Luis Bernardo – Índio Kanindé de Aratuba

“A participação na feira tem valorizado o Povo Kanindé 
de Aratuba, pois é uma forma de reafirmar nossa cultura 
e divulgar que existem índios aqui em Aratuba.”

José Constantino, Presidente da AIKA - Associação Indí-
gena Kanindé de Aratuba.

O passo seguinte foi o fortalecimento do grupo. A ADEL-
CO realizou uma oficinas  para a construção de um Plano 
de Comunicação, com o objetivo de discutir formas de di-
vulgação, e também sobre Plano de Negócios com base nos 
princípios de Economia Solidária, envolvendo aspectos 
como a gestão, infraestrutura, apresentação e precificação 
dos produtos, bem como a criação de um fundo rotativo, 
potencializando assim a autonomia do grupo. 

“Na parceria todos ganham. O apoio da ADELCO foi 
muito importante. Através do Projeto com o patrocínio 
da Petrobras nós hoje temos as barracas, o material de 
divulgação, as caixas para transporte, embalagens. Mas 
não podemos é ficar na dependência. Temos que garantir 
nossa autonomia”. Cícero Pereira, liderança indígena do 
Povo Kanindé de Aratuba
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Cantinho Do artesanato inDÍgena tapeBa
A Etnia Tapeba, embora mais recentemente, também 

inaugurou o seu espaço de comercialização. A idéia come-
çou a amadurecer durante uma Oficina de Comercializa-
ção realizada pela ADELCO. Na ocasião, percebemos que 
existia um grande potencial para a criação de um espaço 
de comercialização, visto que o grupo já estava produzin-
do frutas e verduras e aves em seus quintais e também 
possuía uma infinidade de tipos de artesanato prontos 
para serem comercializados.

O grande entrave era o local para a comercialização, 
que não existia, ou se existia não abria espaço para o 
povo Tapeba.

“O fato de nós não termos um espaço para comercia-
lizar não vai nos impedir de vender nossos produtos. Se 
não existe nós temos que criar.” Antonizete – Índia Tapeba 
da Comunidade Sobradinho

Durante a Oficina para elaboração do Plano de Negócio 
da Etnia Tapeba, além do levantamento das demandas e 
das iniciativas para a organização do grupo nasceu a ideia 
de realizar semanalmente uma Feira Indígena na Praça do 
Capuã, em Caucaia. 

Na ocasião foi formada uma Comissão de Gestão da feira, 
composta por 4 pessoas de cada comunidade (Vila dos Ca-
cos, Jandaiguaba, Trilho e Ponte.

A feira, inaugurada no dia 19 de março de 2016, ocorre 
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 Existia uma 
infinidade de tipos de 

artesanato prontos
para serem

comercializados.
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todos os sábados, a partir das 15:00h e conta com a partici-
pação de 15 indígenas de diferentes comunidades Tapeba. 
Dentre os principais produtos comercializados temos: ar-
tesanato, comidas típicas e produtos agroecológicos varia-
dos (ovos, verduras e frutas).

“Nossa feira tem tudo para dar certo. Através da par-
ceria com a ADELCO recebemos barracas, material de di-
vulgação, embalagens. O importante é o grupo se manter 
organizado”. Marciane Tapeba

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 54

Ceará Indígena - Vivências do projeto Etnodesenvolvivento

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

artigo de opinIão
 Mulheres Indígenas 

Por Magnólia Said – advogada, realizou 
assessorias para o projeto 
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artigo de opinIão
 

Mulheres Indígenas 

Por Magnólia Said – advogada, realizou 
assessorias para o projeto 
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A luta dos índios e índias no Estado do Ceará é marcada por 
um intenso processo de resistência e afirmação. Resistência 
contra invasores que tentam expulsá-los de seus territórios. 
Resistência contra as mais variadas formas de violência. Re-
sistência contra a negação da sua existência, da sua cultura. 
Foi por isso que, a partir dos anos de 1980, após décadas de 
silêncio, e como forma de se protegerem das perseguições e 
preconceitos sofridos, os povos indígenas do Ceará optaram 
por uma nova forma de resistência: a luta pela afirmação da 
sua identidade étnico-cultural.

Num contexto de injustiças sociais, ambientais e econô-
micas, decorrentes do atual modelo de desenvolvimento, a 
população indígena tem sido a mais afetada, visto que seu 
território, cultura e identidade são cotidianamente ameaça-
dos, em nome do crescimento e da abertura do país a no-
vos mercados, o que envolve suas terras e os bens naturais 

magnólia
saiD
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alí existentes. Dentre os principais problemas enfrentados 
podemos destacar: desapropriações, especulação imobiliá-
ria, poluição, desmatamento, tráfico de drogas, prostituição, 
tráfico de mulheres, aumento da criminalidade, trabalho se-
miescravo, exploração sexual de crianças, jovens e adoles-
centes e esvaziamento cultural e étnico.

Nesse cenário, as mulheres indígenas são as mais afeta-
das. A partir do contato com o urbano – no Ceará não existe 
comunidade indígena “isolada” -  a mulher indígena pade-
ce todos os problemas e desvantagens a que estão submeti-
das todas as mulheres, com um agravante que parece ser a 
questão fundamental, quando se trata do empoderamento 
e libertaçãodas mulheres: a lealdade ao povo a que perten-
cem na luta pela afirmação de sua cultura e identidade, uma 
questão geral que acaba abafando as suas lutas específicas. 
Por outro lado, essa aproximação com o urbano e/ou com 
outros espaços em que a cultura não seja a indígena, favo-
rece  uma dupla discriminação, pois além de estarem sub-
metidas a condição de “ser mulher”, e terem cotidianamente 
que enfrentar o preconceito sexista, são índias, tendo que 
enfrentar o preconceito cultural.

Em uma sociedade de base patriarcal, são diversas as 
formas de violência contra  a  mulher. Esta se alimenta da 
impunidade dos agressores, facilitada pelo silêncio e coni-
vência da sociedade. Somente a partir das três últimas déca-
das é que a violência de gênero, principalmente nas relações 
familiares e amorosas, passou a ser reconhecida como um 
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problema social que deveria ser tratado na esfera pública. 
A mudança nessa concepção só foi possível pela ação dos 

movimentos de mulheres, que denunciaram as diversas ex-
pressões da violência  como um crime. Isso trouxe mudanças 
na legislação e uma adequação nas estruturas das instituições 
públicas para poder lidar com esse “novo” problema social. 

Nas relações estabelecidas entre e nas comunidades indí-
genas, a situação não é diferente. São os homens que domi-
nam os espaços públicos, são eles os “provedores” da família, 
cabendo às mulheres, na maioria dos casos, a limitação ao 
espaço doméstico, ou seja, o espaço privado, onde o trabalho 
não é reconhecido como trabalho, e portanto, desvalorizado.

Quando a questão é a luta por direitos, outros fatores se 
articulam e interferem. Reclamar direitos pelo fato de ser 
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mulher, parece ameaçar a permanência dos direitos cole-
tivos do povo indígena, o que fragiliza a vontade e a legiti-
midade daquela reclamação que deveria ser, por definição e 
natureza universal, podendo ultrapassar a tradição do grupo 
étnico a que pertencem. O dilema está posto nas aldeias com 
as quais o projeto se relacionou: como as mulheres indíge-
nas podem lutar pelos seus direitos sem que isso prejudique 
ou desqualifique a luta pelos direitos dos seus povos? 

A tímida existência de processos organizativos das mulhe-
res indígenas seja do ponto de vista político seja econômico, 
faz com que  permaneçam sem (ou com pouca) capacidade 
de conhecer e perceber os seus direitos, reivindicá-los e legi-
timá-los. Em geral, elas se misturam nos processos organi-
zativos de luta e resistência de toda a tribo. É como se suas 
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necessidades específicas não fossem vistas e se vistas, não 
fossem uma questão para a aldeia levar em conta nas suas 
agendas de luta.

Por outro lado, a limitação administrativa, institucional e 
financeira das gestões municipais no que se refere à implanta-
ção e operacionalização de políticas específicas para mulheres, 
somada à falta de vontade política para reconhecer a neces-
sidade da efetivação dos direitos das mulheres, recai muito 
mais fortemente sobre as indígenas. A não existência de ações 
concretas de geração de trabalho e renda, lazer e cultura, as 
mantém com uma baixa inserção no mercado local, além de 
perpetuar a invisibilidade e desvalorização do seu trabalho, 
impossibilitando-as de intervir na sociedade de maneira pro-
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dutiva. As jovens indígenas em especial, sem essas alternati-
vas, acabam por enveredar no mundo da superficialidade, das 
drogas e da prostituição, perdendo tanto de uma forma quanto 
de outra, sua autonomia e cidadania. 

Ao contrário das mulheres não indígenas, a experiência vi-
venciada nas aldeias revelou fatores diversos que afetam ainda 
mais a vida das mulheres indígenas, tais como:

- Diferentes modos de organização familiar e matrimonial 
dos grupos étnicos;

- Diferentes tarefas desenvolvidas na vida tradicional e em 
suas atividades e profissões fora da vida tradicional, inclusive 
no movimento indígena.

- O modo de participação nos processos decisórios das suas 
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comunidades. Embora em ocasiões de reuniões ampliadas, a 
india seja uma lider nata, saiba se colocar com argumentos 
pertinentes, sua opinião só é aceita se houver concordância do 
pajé ou do líder que estiver dirigindo o debate ( não sei se a 
palavra certa é lider). Em geral, sua fala é contida pela obriga-
ção de escutar primeiro os homens, mesmo que esteja correta, 
pois seria uma desonra.

- Diferentes tipos de problemas enfrentados no campo da 
saúde, da educação e em relação ao respeito aos seus costumes 
no ambiente de trabalho. O trabalho realizado em centros ur-
banos acarreta diferentes tipos de violência, como a discrimi-
nação, maus tratos, preconceito, assédio moral dentre outros, 
tanto em função do modo de vestir como da representação de 
costumes. Esses tipos de violência se reproduzem com frequên-
cia em hospitais, postos de saúde, escolas e em órgãos públicos;

-Preconceitos em relação a práticas e experiências relativas 
à sexualidade, maternidade e criação de filhos;

- O distanciamento entre as mulheres indígenas e os movi-
mentos de mulheres. 

Há que se reconhecer que as indígenas são um grupo sobre 
o qual pouco se ouve falar, principalmente quando se trata da 
reivindicação de direitos específicos. Esse distanciamento pa-
rece ser decorrente tanto da pouca ou nenhuma visibilidade 
pública da problematica da mulher, o que ocorre até no pró-
prio universo indígena (os resultados das conferências locais 
de políticas indigenistas ocorridas em 2015, não apresentam 
como demandas, as necessidades específicas das mulheres), 
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como da dificuldade que os movimentos têm de lidar com esse 
segmento, na maioria das vezes, sequer considerado como ví-
tima de violação de direitos.

Para iniciar o trabalho, embora o grupo fosse misto, mes-
mo que em muitos momentos as mulheres estivessem em 
maioria, consideramos todas as questões que atravessam o 
universo das mulheres, levando em conta a diferença que 
existe entre fazer um trabalho com mulheres indígnas e 
com outras mulheres. No caso concreto, tivemos que rever, 
aprofundar, a partir de outra realidade e adaptar, quando 
necessário, as questões de gênero  e do feminismo, para que 
pudéssemos entender um universo, para nós muito mais 
complexo, onde se misturam e se articulam patriarcado, ma-
chismo, ancestralidade, deuses e religiosidade.  

Iniciamos um processo de capacitação com os grupos, em 
diferentes temas, sempre dando ênfase à situação das mu-
lheres indígenas. Através de Oficinas e Seminários, possibi-
litamos o contato com a realidade, no campo da política, dos 
direitos, ou seja, como a sociedade se organiza e como as 
relações sociais e de poder se estruturam e se desenvolvem 
para manter as desigualdades. Tratamos das políticas públi-
cas existentes no Estado e de como se efetivam ou deixam 
de se efetivar. A partir dos princípios da economia solidária, 
discutimos a necessidade de aproveitarem a diversidade lo-
cal e aas possibilidades apresentadas, para a geração de ren-
da, no plano coletivo e individual, na perspectiva da garantia 
da Segurança Alimentar e Nutricional.
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 As organiza-
ções que trabalham 

com povos indígenas têm 
o desafio de fortalecer e/ou 

incentivar articulações e 
grupos de mulheres 

indígenas.
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 desafios e oportuniDades
Diante do que vimos , escutamos e dos saberes que  tro-

camos, pudemos observar que  no cotidiano das aldeias  as 
mulheres  em geral, têm ocupado lugares de subalternida-
de. Embora existam algumas, em especial jovens, que con-
seguem sobressair, as indígenas lidam no cotidiano, com 
uma sobrecarga de trabalho reprodutivo e de cuidados, que 
sequer são vistos pelos homens como trabalho. Isso tem ge-
rado envelhecimento precoce, doenças do corpo e da alma. 
Embora muitas vezes sejam as primeiras a se deparar com 
os processos de violência na luta pelo território, ou não lhes 
é permitido o uso da fala nas assembléias para decisões que 
afetariam a comunidade  ou essa fala não é considerada.  
O contato mais aproximado com as mulheres  trouxe à tona  
que muitas indígenas se ressentem dessa condição, tanto 
por se considerarem capazes de contribuir politicamente  
com a aldeia , como por perceberem que estão sendo deixa-
das de lado suas necessidades específicas e estratégicas. Na 
verdade, existe um elemento inibidor, de ordem estrutural, 
que em geral, atravessa as comunidades indígenas que é 
o papel subalterno da mulher, quando se trata da parti-
cipação ativa, qualitativa, nos espaços reconhecidamente 
de poder. O mesmo ocorre quando a hierarquia, fruto da 
tradição, as impede de vocalizar suas reflexões. Suas de-
mandas e ações acabam sendo desqualificadas por parte de 
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companheiros e autoridades indígenas..
Esse fato nos provocou a  discutir, junto com as ques-

tões relacionadas às desigualdades de gênero, os direitos 
humanos das mulheres numa perspectiva histórica e em 
articulação com a etnicidade. Dessa forma, o debate de gê-
nero aparece como um desafio tanto no plano teórico (a ne-
cessidade de buscar novas formulações conceituais e novas 
categorias), como no plano metodológico (pensar outras 
abordagens, considerando-se o universo histórico indíge-
na, as tradições, crenças, costumes e culturas). Nesse caso, 
há que se considerar não apenas a relação tradicional/oci-
dental entre homem e mulher, mas todo um universo que 
vai desde as crenças, os ritos e o papel/condição da mulher 
nesses processos e em seus locais de habitação, até a com-
plexa relação entre o mundo da aldeia e o mundo externo, 
este, muitas vezes de rejeição e preconceito com mulheres 
índias que assumem sua etnicidade.

As organizações que trabalham com povos indígenas 
têm o desafio de fortalecer e/ou incentivar articulações e 
grupos de mulheres indígenas; de promover  capacitação  
capacitação político-organizativa para esses grupos, facili-
tando seu intercâmbio com povos de outras localidades;  de 
pensar uma metodologia adequada para  discutir as rela-
ções desiguais de gênero existente nas comunidades, esti-
mulando o potencial de participação política das mulheres.



Página 69

Ceará Indígena - Vivências do projeto Etnodesenvolvivento

publIcação projeto 
etnoDesenvolvimento 

Por Patrick Oliveira
Coordenador Geral - ADELCO



Página 70

Ceará Indígena - Vivências do projeto Etnodesenvolvivento

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

publIcação projeto 
etnoDesenvolvimento 

Por Patrick Oliveira
Coordenador Geral - ADELCO



Página 71

Ceará Indígena - Vivências do projeto Etnodesenvolvivento

“O índio vive a situação desesperada de quem não quer identificar-se com a sociedade na-
cional, de quem se nega a dissolver-se nela, mas que precisa, igualmente, do seu amparo 
compensatório. E é um amparo que só o Estado pode dar e deve dar, mesmo porque o 
problema indígena somos nós, que invadimos suas terras e destruímos suas vidas. Fomos 
nós que criamos o problema indígena. Somos nós os agressores. Nós em consequência, 
é que lhes devemos esse amparo oficial e legal – o único que pode garantir condições de 
sobrevivência.
Como sobreviveram e aí estão, nos cabe a nós atentar para eles, saber o que reivindicam 
primariamente, ouvir suas vozes a nos dizer: “Estamos aqui. Somos os primeiros. Somos 
habitantes originais dessas terras. O que necessitamos é que não nos persigam tanto, 
que nos reconheçam a posse das terras em que estamos assentados. É o direito de viver, 
segundo nossos costumes.”  Esse é o seu drama. Esta é a questão indígena do Brasil, hoje, 
aqui, agora. 
Darcy Ribeiro – Falando dos índios / 2010

Os povos indígenas no Brasil sofrem constantes proces-
sos de criminalização e violações aos seus direitos: confli-
tos territoriais, insegurança, inadequação dos serviços de 
saúde, esvaziamento cultural e étnico, entre outros. Sem 
contar com as ocorrências de assassinatos (138 notificadas 
em 2014¹ , a maioria praticados por conflitos territoriais.

Outro fato importante é a limitação e a não priorização 

¹ Relatório ‘Violência contra os Povos Indígenas do Brasil’, CIMI 2014

patrIcK
olIveIra
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do Poder Público, no que se refere à implantação e opera-
cionalização de políticas específicas para os povos indíge-
nas. Exemplo disso é a situação de fragilidade operacional 
(vamos explicar isso melhor?) em que se encontra a FUNAI 
(Fundação Nacional do Índio).

Em âmbito nacional, Projetos de Emendas à Constitui-
ção ameaçam a sobrevivência desses povos, a exemplo da 
PEC 215 (que transfere a competência para normatizar so-
bre demarcação de terras indígenas (TI) para o Congresso 
Nacional); o PLP 227/2012 (que, ao definir o que é bem de 
relevante interesse da União, tende a preservar os latifún-
dios, cidades, entre outros empreendimentos econômicos 
em áreas indígenas); a PEC 237/2013 (que permite que 
produtores rurais tenham posse sobre terras indígenas por 
meio de concessão); a PEC 38/1999 (que retira do Poder 
Executivo a função de demarcação das terras indígenas); o 
PL 1610/1996 (que trata da mineração em terra indígena, 
silenciando sobre a consulta prévia), etc. 
 “Longe de superar os desafios com que se defrontavam anos atrás, os indígenas têm que 
enfrentar novos obstáculos que são colocados em sua incessante marcha de resistência 
ao perverso processo de colonização que lhes segue sendo imposto, revelando a verda-
deira impossibilidade de o capitalismo assimilar a diversidade sem mercantilizá-la.”  

Gersem Baniwa - Doutor em Antropologia Social pela Universidade de Brasí-
lia / 09.09.2015 - Direitos indígenas ameaçados no Brasil.

A mobilização dos povos indígenas por reconhecimento 
étnico e delimitação territorial é constante, e a sua capaci-
dade de mobilização é notória. No Estado do Ceará as li-
deranças dos diversos 14 povos² são bastante articuladas 
e atuantes politicamente. Mas as lutas são, ainda, na sua 
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grande maioria, reativas. 
Apesar da luta pela demarcação da terra ser levada há 

décadas pelos povos indígenas, e das diversas representa-
ções dos mesmos em diversos espaços de políticas públicas 
(principalmente em Conselhos Paritários e redes locais, 
regionais e nacionais) lutando fortemente pelo reconheci-
mento étnico e valorização cultural, o resgate da memória, 
uma educação diferenciada, um atendimento em saúde, 
etc., assim como da criação e atuação de diversas organiza-
ções representativas dos povos indígenas (representações 
étnicas locais e regionais), a desigualdade continua mar-
cante frente aos poderes privados e políticos. 

Os povos indígenas são fortes, e apesar dos muitos con-
flitos internos e inter-étnicos, são exemplo de fraternidade 
e solidariedade. A convivência com a cultura dominante – 
a do capital – é no mínimo conflituosa tanto no nível cultu-
ral quanto político, no nível individual quanto coletivo, nos 
hábitos, desejos, nos processos de integração vs o resgate e 
preservação da cultura, sem falar do desenvolvimento eco-
nômico vs noção de Bem Viver³, harmonia com a natureza 
e preservação do meio ambiente.

² Tremembé, Tapeba, Anacé, Pitaguary, Jenipapo Kanindé, Kanindé (Kanindé de 
Aratuba e Kanindé de Canindé), Tapuya-Kariri, Tabajara, Potiguara, Tubiba-Tapuya, 
Gavião, Kalabaça, Kariri, Tupinamba 

³ “O Bem viver é a reconstrução da harmonia e da reciprocidade entre a Mãe Terra, os 
seres humanos e todas as formas de vida. É um projeto de futuro que exige mudanças 
radicais, rupturas com o atual modelo neoliberal e neocolonisador. Diante da profunda 
crise civilizacional Bem-Viver indígena é uma inspiração, um horizonte de lutas. O Bem 
Viver é um conceito político que se constitui como alternativo ao atual modelo capitalis-
ta neoliberal”. Hans Trein – 2011.
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A recente conquista da criação do Conselho Nacional de 
Políticas Indigenistas, é um marco importante na história 
de lutas dos povos indígenas, mas foi a duras penas e al-
guns anos de reivindicações e debates políticos... 

As fragilidades, nesse contexto adverso, são importantes, 
e os povos indígenas devem enfrentar, além das lutas em-
preendidas, outros desafios, como a) O necessário fortale-
cimento da sua institucionalização⁴ , o fortalecimento das 
suas organizações representativas; b) meios de afirmação 
do conceito de Bem Viver, de sustentabilidade e autono-
mia, seja com práticas ou tecnologias sustentáveis, c) Que 
nos dois casos anteriores o processo seja implementado 
sempre com o respeito e valorização da cultura indígena.

Ainda, importante relevar que qualquer intervenção jun-
to aos povos indígenas, deve se dar respeitando o Direito à 
Consulta⁵. Os povos indígenas sempre tiveram seu sistema 
próprio de organização e participação, mas o seu direito a 
ser consultado é raramente respeitado.

Nesse contexto, a intervenção da ADELCO, como a de 
outras Organizações da Sociedade Civil⁶, é de grande im-
portância e apoio. Ainda mais pelo escasso número de or-
ganizações que orientam seu trabalho junto aos povos in-
dígenas.

⁴ As estruturas jurídicas dos diversos povos são muito frágeis impedindo muitas vezes 
perspectivar intervenções sustentáveis a longo prazo. Mas será este o caminho certo? 
Culturalmente pode-se questionar a viabilidade de estruturas jurídicas indígenas, que 
não raramente podem ser fonte de geração de conflitos, de poder, territoriais, entre co-
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Missão da ADELCO:

“Contribuir para a melhoria das condições socioambien-
tais e fortalecimento político e cultural das comunidades 
tradicionais em situação de Risco”.

O projeto Etnodesenvolvimento de Comunidades Indí-
genas do Ceará, desenvolvido pela ADELCO junto a seis 
povos indígenas⁷  com o patrocínio da Petrobras, teve um 
foco social importante, com a inclusão de tecnologias sim-
ples em acordo com as práticas culturais dos povos indí-
genas junto aos quais se desenvolveu. O foco político se 
refletia timidamente, na sua concepção, através de um dos 

munidades, etc. Podem ser vistas como uma interface (imposta e “necessária”) entre duas 
culturas, a indígena e a do capital.

⁵Art.6° da Convenção n°169 sobre Povos Indígenas e Tribais da OIT
“Na aplicação das disposições da presente Convenção, os governos deverão: a) consultar 
os povos interessados, por meio de procedimentos adequados e, em particular, de suas 
instituições representativas, sempre que sejam previstas medidas legislativas ou admi-
nistrativas suscetíveis de afetá-los diretamente; b) criar meios pelos quais esses povos 
possam participar livremente, ou pelo menos na mesma medida assegurada aos demais 
cidadãos, em todos os níveis decisórios de instituições eletivas ou órgãos administrativos 
responsáveis por políticas e programas que lhes afetem; c) estabelecer meios adequa-
dos para o pleno desenvolvimento das instituições e iniciativas próprias desses povos e, 
quando necessário, disponibilizar os recursos necessários para esse fim.
As consultas realizadas em conformidade com o previsto na presente Convenção deverão 
ser conduzidas de boa-fé e de uma maneira adequada às circunstâncias, no sentido de 
que um acordo ou consentimento em torno das medidas propostas possa ser alcançado.”

⁶ No Ceará somente duas OSC apoiam diretamente os povos indígenas, a ADELCO e o 
CDPDH. Alguns povos indígenas no Ceará são também beneficiados por ações de outras 
organizações de forma pontual ou por integrarem uma região específica de intervenção 
(citando algumas: CETRA, ESPLAR, Etnos, Terra Mar, Rede TUCUM, Redes de Museus 
como a Rede Cearense de Museus Comunitários).

⁷Jenipapo Kanindé, Kanindé de Aratuba, Tapeba, Anacé, Tremembé, Pitaguary.
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objetivos: “Os povos indígenas, as instâncias públicas e a 
opinião pública em geral têm acesso à informação e es-
tão sensibilizados sobre questões relativas à situação dos 
povos indígenas do Ceará, sua história, lutas e iniciativas 
culturais e socioeconômicas”.  

Se o objetivo parece focar no campo da informação e vi-
sibilidade, quando tratamos de questões relativas à cultu-
ra e lutas do povo indígena, seja através de ações técnicas, 
seja com eixos como turismo comunitário, museologia, 
agroecologia⁸ , etc., os aspectos políticos se evidenciam e 
incidem fortemente em todas as ações e atitudes dos/das 
participantes do projeto.

“Indígenas devem incorporar novas tecnologias já que 
os conhecimentos tradicionais já não são mais suficien-
tes para sustentar nossas comunidades (crescentes)”  
Fala de um parente na oficina Brasília - Conferência Indi-
genista - 2015

O projeto procurou interagir com políticas públicas bus-
cando um canal de interlocução com o poder público local, 
mas também com articulações da sociedade civil, para o re-
conhecimento e importância do Turismo Solidário a Base 
Comunitária e do resgate da memória (através do apoio aos 
museus indígenas), das iniciativas inovadoras de ofertar 
serviços turísticos (criação ou recuperação e sinalização 
ambiental de trilhas ecológicas e qualificação do artesana-
⁸ Agroecologia: “É uma nova forma de se fazer agricultura, na qual a humanidade se 
sinta parte integrante da natureza e busque atingir a sustentabilidade AMBIENTAL, 
ECONÔMICA e SOCIAL.” 
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to), assim como procurou alavancar processos de fortale-
cimento da agroecologia e da agricultura familiar⁹  (como 
através da estruturação de mandalas e apoio ao desenvol-
vimento de quintais produtivos) desenvolvidos com as et-
nias indígenas em alguns municípios junto às instituições 
públicas e articulações da sociedade civil. 

Os processos de formação, assim como os intercâmbios e 
os acompanhamentos práticos individuais (quintais produ-
tivos, etc.) contribuíram para uma transformação individual 
e, ao mesmo tempo, reforçaram a luta coletiva.

Assim, atividades de intercâmbio e diversos seminários 
foram realizados incentivando as interações com as políti-
cas públicas objetivando o fortalecimento e/ou reconheci-
mento de eixos temáticos como políticas públicas. As ativi-
dades depois de desenvolvidas em caráter demonstrativo 
poderiam ser assumidas pelo Estado como políticas públi-
cas. Para esta finalidade, diversas ações de comunicação, 
sensibilização e de sistematização, foram realizadas. 

Um resultado concreto foi a participação da ADELCO em 
debates públicos, audiências públicas, e principalmente 
nas Conferências (locais, regional e nacional) de Políticas 
⁹ Pretendia-se contribuir no fortalecimento do programa de Aquisição de Alimentos e 
PNAE, (Lei 11.947/09 do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Art. 14. 
Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mí-
nimo 30% deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priori-
zando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas 
e comunidades quilombolas), e mais especificamente nas Feiras de agricultura familiar 
nos municípios de Aratuba, Aquiraz e Caucaia.
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Indigenistas¹⁰, apresentando e debatendo a temática do 
desenvolvimento sustentável na base da experiência desen-
volvida junto aos povos indígenas, que inclui diversas te-
máticas como as tecnologias sustentáveis (cisternas, fossas 
ecológicas, quintais produtivos, Sistemas Agroflorestais) e 
práticas agroecológicas, entre outras. As experiências fo-
ram deliberadas e integradas no conjunto de propostas de 
políticas indigenistas em nível nacional.

Outro exemplo é a inserção, em outros espaços de debates 
políticos, como os conselhos (de Saúde, de Segurança Ali-
mentar e Nutricional, etc.), das experiências e conhecimen-
tos adquiridos pelos grupos indígenas atendidos pelo proje-
to, mostrando a repercussão política de práticas locais.

Assim, nestes espaços pode-se avaliar a potencialização 
da participação política, seja em âmbito municipal, estadu-
al e/ou nacional.

¹⁰ Eixos Temáticos das Conferências de Políticas Indigenistas: 1)Territorialidade e o di-
reito territorial dos povos indígenas 2) Autodeterminação, participação social e o direito 
à consulta 3) Desenvolvimento sustentável de terras e povos indígenas 4) Direitos indi-
viduais e coletivos dos povos indígenas 5) Diversidade cultural e pluralidade étnica no 
Brasil 6) Direito à Memória e à Verdade
Temas reafirmados em todas as Conferências locais: a) Acelerar os processos de demar-
cação das terras indígenas, b) Fortalecimento da FUNAI, c) Garantir as políticas públi-
cas para os povos indígenas: Aplicação da PNGATI (Política Nacional de Gestão Ambien-
tal e Territorial) em todas as terras indígenas, questões de saúde e educação e proteção 
do ambiente dos territórios indígenas, d) Fortalecer as entidades representativas dos po-
vos indígenas: COPICE, APOIME, AMICE, COJICE, etc., e) Garantir a representação dos 
povos indígenas nos conselhos (locais e nacionais), f) Regulamentar e garantir o direito 
a consulta, g) Aprovar a lei que cria o Conselho Nacional de Política Indigenista, h) A 
visibilidade dos direitos indígenas.
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Inclusive, o presente esforço de sistematização deve per-
mitir divulgar a experiência para possibilitar a sua repro-
dução e reconhecimento da sua sustentabilidade para as 
populações indígenas. 

Em fim, é importante relevar que, si é fato que nossa so-
ciedade é multicultural, se deve de ser afirmativa, toleran-
te, respeitosa e exemplar nas suas inter-relações.

As lutas dos povos indígenas não são traduzíveis somente 
pelos enfrentamentos (dos conflitos territoriais, das discri-
minações), ou pelo resgate à cultura e à memória, ou ainda 
pela convivência com a mãe Terra para dela tirar os frutos 
da sobrevivência, propondo alternativas e soluções. As lu-
tas adquirem sentido e grandeza quando são afirmativas na 
humanidade, na determinação e na condição esclarecida 
de que representam de fato o legítimo pedido de reparação 
pelo que foi tirado, arrancado, destruído ou ignorado duran-
te centenas de anos, aos povos indígenas, povos originários.

Os povos indígenas passaram da existência à invisibili-
dade, depois do resgate (da cultura, da história, etc.) à afir-
mação, e hoje apresenta-se um desafio histórico:  passar da 
afirmação à reparação para uma verdadeira autonomia e 
liberdade.

Acreditamos que o presente projeto é uma humilde contri-
buição nessa direção.
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