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O Projeto Wazaka é fruto de um convênio entre o Conselho Indígena de
Roraima (CIR) e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). O
projeto faz parte de uma iniciativa de vários países do Escudo das Guianas
(Brazil, Venezuela, Suriname e Guiana) visando estudar e apoiar as atividades
da agricultura tradicional. O projeto entende que as práticas agrícolas dos
povos indígenas e quilombolas, além de serem fundamentais na subsistência
dessas comunidades, causam menor impacto ao meio ambiente do que as
tecnologias agrícolas desenvolvidas nas últimas décadas, que dependem não
só em maquinários e produtos químicos, como também subsídios
governamentais. Desta forma, o estudo e avaliação destes sistemas agrícolas
tradicionais procura entender como eles se integram à realidade
socioeconômica, perante as novas demandas e necessidades atuais. A partir
destas informações, será possível buscar mecanismos que podem ajudar a
fortalecer a agricultura e economia das comunidades tradicionais, ao mesmo
tempo que se garante a qualidade do meio ambiente.
HISTÓRICO DO PROJETO
10/05/2005: Reunião com coordenadores regionais na sede do CIR, onde é
explicado o projeto pela equipe do INPA. É feito o convite para que a equipe
realize visitas às comunidades para definir locais onde serão implantados os
estudos de solos, socioeconomia, e parcelas com plantio de árvores. Apesar do
estudo mais aprofundado se limitar a duas ou três aldeias, foi feito o
compromisso, que seria dado apoio a um número maior de aldeias com relação
à análise de fertilidade do solo.
11/05: Visita às comunidades de Homologação, Jauarí (?), Camará e Escola do
Surumu
08/06/2005: Em companhia do coordenador regional Jerônimo, a equipe do
INPA realizou visitas às seguintes comunidades na região de Taiano: Pium,
Barata/Livramento e Truaru. Nessas comunidades o projeto foi explicado para
os tuxauas e foram visitadas algumas roças.
09/06: Visita a comunidades Araça e Mutamba na T.I. Araça, com conversas
com os tuxauas e visitas às roças.
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10/06: Reunião no CIR com representantes para repassar o que foi visto e
conversado nas comunidades.
04 a 06/08: Oficina de Diagnóstico Rural Participativo em
Boa Vista.
Participaram, além da equipe do INPA e da Universidade Federal do Mato
Grosso, 7 alunos da Escola Agrícola do Surumu e os técnicos Herundino e
Josimar do CIR. Foi realizado, como parte do treinamento, um exercício de
diagnóstico participativo na comunidade Mutamba. Neste período também foi
explicado o projeto na comunidade do Araçá, aproveitando a reunião da
comunidade (??). No final da Oficina, foi feita uma seleção provisória do nome
“Projeto Wazaka” para identificar melhor o trabalho sendo realizado
07/08: Visita da equipe do INPA à comunidade do Pium (T.I. Manoá/Pium),
aproveitando a reunião dos membros daquela comunidade para dar explicações
sobre o projeto.
Inserir relação dos participantes da Oficina e suas comunidades/instit.
OBSERVAÇÕES:
Durante as visitas às comunidades foi observada uma grande preocupação com
relação ao uso das ilhas de mata para as roças, na medida que há a
preocupação de que a derrubada de mata virgem implica na destruição de um
recurso de muita importância para a comunidade, quer seja na forma de
madeiras para uso na construção, alimentação da fauna silvestres, etc. Porém,
a reutilização das capoeiras sem o tempo adequado para o pousio poderá
resultar numa menor produção agrícola. Este desafio entre a conservação da
floresta e o uso agrícola é um dos temas que será estudado pelo Projeto
Wazaka, e se buscará formas de melhorar a fertilidade e recuperar o solo
através de técnicas como o uso de leguminosas para a adubação verde e do
manejo da matéria orgânica.
PRÓXIMAS ETAPAS:
-

Realizar diagnóstico participativo em outras comunidades.
Uma vez que houve o contato inicial com as comunidades e o CIR,
encaminhar pedido de autorização à FUNAI.

