
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relatório I Projeto: Meliponicultura e 
Apoio Cultural na Aldeia Indígena 

Printi-Pàr 
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Associação Indígena Mpaja Mar Kaxuwari Parkatejê e organização ACT Brazil (Amazon 
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Resumo do Projeto 
 
 
O Projeto Meliponicultura e Apoio Cultural na aldeia indígena Printi-Pàr tem como objetivo estabelecer e guiar a prática 

de meliponicultura na aldeia e dessa forma oferecer uma alternativa produtiva e ambientalmente sustentável para a 
comunidade local, que enfrenta desafios sociais, ambientais e culturais amplificados por ela estar localizada no centro do arco 
do desmatamento. O território indígena é impactado diretamente pelos avanços industriais da região, pois é cortado pela 
ferrovia que liga a Província Mineral de Carajás ao porto de São Luís e pela linha de transmissão de energia elétrica da 
Eletronorte, originária da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. 

O projeto tem como visão principal impactar positivamente (1) biodiversidade local, (2) resiliência da comunidade, (3) 
educação e proteção do patrimônio cultural e (4) soberania alimentar e segurança econômica. Mais sobre os impactos será 
comentado durante a descrição das atividades. 

O projeto foi iniciado quando a aldeia era chamada Printi-Pàr. Porém, o nome da aldeia foi recentemente alterado para 
Tokurykti Jõkrikatejê. 
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Atividades Realizadas 
 
 
A primeira fase desse projeto contemplou as seguintes atividades: (1) uma Oficina de Contação de Histórias e 

Fotografia; (2) uma Oficina de Meliponicultura e Estabelecimento de Meliponário Coletivo na Aldeia; e (3) primeiro 
Acompanhamento de Atividades de Meliponicultura. 

 
 Compreendemos a Oficina de Contação de Histórias e Fotografia o como um momento de troca com a 

comunidade, com objetivo de melhor conhecer o contexto, desafios e desejos da comunidade. Essa atividade propôs o 
engajamento dos membros e fortalece a resiliência da comunidade (impacto 2) e a educação e proteção do patrimônio 
cultural (impacto 3). 

A Contação de Histórias locais é um momento de ouvir e valorizar as histórias da comunidade, as “histórias” podem 
ser variadas, como a “história” de como construir um artigo da comunidade ou a “história” do cozinhar um prato típico da 
comunidade, como foi demonstrado durante essa oficina em particular. 

Inserimos a temática de fotografia ao percebermos, em conversas prévias, o interesse no tema por parte de membros 
e líderes da aldeia.  

 
 Já a atividade Oficina de Meliponicultura e Estabelecimento de Meliponário Coletivo na Aldeia foca no 
desenvolvimento da atividade de meliponicultura, criação racional de abelhas sem ferrão, com objetivo de impactar 
positivamente a biodiversidade local (impacto 1) e a soberania alimentar e segurança econômica (impacto 4). 
 As abelhas sem ferrão são nativas dentro da área de trabalho, o território indígena Mãe Maria, e por isso o 
conhecimento local sobre tais espécies, bem como as melhores formas de interação com as mesmas, é fundamental. É 
importante destacar também que as abelhas prestam serviços ecossistêmicos vitais para o meio-ambiente local. O 
desenvolvimento da meliponicultura fortalece também a produção de alimentos locais, bem como levanta o potencial de 
uma atividade produtiva para a comunidade. 
 
 O desenvolvimento de ambas atividades será descrito nos próximos subcapítulos. 
 
 
 

Oficina de Contação de Histórias e Fotografia – Diário de Bordo 
Facilitadoras: Cynthia Rabelo e Núbia Suriane 
Registros: Rayda Lima e Nubia Suriane 
Texto: Cynthia Rabelo 
 
 
Data: 08/11/2021 
 
8:00  Imprimir e encadernar as apostilas que utilizarei na oficina de contação de histórias na Aldeia. 
12:00  O Sr., Emerson veio me buscar. Passamos no supermercado, onde compramos 2kg de polpas de cajá e mortadela, 
para o lanche. Foi necessário fazermos outra parada para compramos pão, já que no supermercado anterior o pão não 
estava bom. O cardápio do lanche foi sugestão do Sr. Emerson, de acordo com o gosto do pessoal da Aldeia. 
13:15  Chegamos na Aldeia e fui para a casa do Sr. Atomti Iapenpranre. Ele me falou que o local escolhido para fazermos a 
oficina será no acampamento, uma clareira aberta na mata na aldeia mesmo. Fui muito bem recebida, algumas crianças e 
jovens lembraram que eu já havia estado lá. 
14:30  Comecei a oficina me apresentando com a parlenda que fazíamos em família, na minha infância. Contei de mim, de 
onde vim, falei dos meus avós, da minha família, que nasci nas barrancas do rio Solimões, no Amazonas. E pedi que eles se 
apresentassem também. Tive a feliz surpresa em saber que a professora da aldeia, de nome Ana, também brincava quando 
criança, com a mesma parlenda, quando morava no interior do estado do Maranhão. 
16:00  Pausa pro lanche 
16:30  As crianças, depois que se apresentaram, me contaram histórias, outras quiseram cantar e até dançar, mas por 
estarem de luto deixamos para outra oportunidade. 
17:30  Encerramos. 

O objetivo hoje era nos (re)conhecermos e foi alcançado com sucesso. 
 
 
Data: 09/11/2021 
 

Hoje pela manhã fui fazer o teste do Covid-19, ontem só havia horário pela tarde. Não tenho sintomas e já tomei as 
duas doses da vacina, mas achei por bem fazer o teste, já que viajei de trem. A testagem deu negativo. 
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12:00  Emerson veio me buscar. Passamos no mercado, compramos polpas de frutas e queijo pro lanche, passamos na 
mesma padaria que compramos os pães ontem. Passamos pra pegar a Rayda, hoje ela irá conosco. 
13:30  Chegamos na aldeia e vou pra casa da cacica Tuxati, que me recebeu com abraço caloroso, ontem ela precisou se 
ausentar da aldeia. Hoje os professores da escola da aldeia irão participar da oficina junto com a comunidade. 
14:00 Começamos as atividades com um minuto de silêncio em respeito às pessoas que faleceram e pedimos licença para 
começarmos os trabalhos no acampamento. Professor Atomti pediu a palavra e disse que mesmo no luto, durante a oficina 
poderíamos cantar e dançar, que isso o alegraria, mas ele ficará mais afastado.  

Hoje falamos sobre a oralidade como documentação. E começo perguntando se sabem como foi que chegaram até ali, 
se lembram de alguma comida, remédio ou brincadeira que seus pais e ou avós ensinaram para os mais novos. Me é 
relatada uma cerimônia de passagem, onde os jovens ficam dentro da mata com pouco alimento, sem poder falar, sempre 
de cabeça baixa e precisam sempre confiar nos homens mais velhos que os orientam. O garoto que resiste está se tornando 
homem. Os jovens também relatam a corrida da tora.  Conversamos sobre a importância de manterem viva a língua e os 
costumes, que esses ensinamentos têm valor documental.  

O professor bilíngue, Rikpàrti, que é da aldeia, aproveita para perguntar se os mais jovens conhecem sobre as abelhas 
nativas. Se sabem qual o nome das abelhas na língua do povo gavião. Infelizmente os mais jovens já não sabem a resposta. E 
aí reforçamos a importância da oralidade. De não deixar morrer a língua e os costumes. 
16:00 Hora do lanche 
16:30  Retornamos aos diálogos. Os professores também contam suas histórias. E combinamos que trarão amanhã, receitas 
e histórias que ouviram dos mais velhos. 
18:00 Encerramos nosso encontro de hoje contando um conto de tradição oral chamado: O narrador. 
 

 
Fotos: Rayda Lima. 
 
 
Data: 10/11/2021 
12:30 Saímos pra aldeia, passamos no mercado mas hoje só precisamos de polpa de frutas. 
13:30 Chegamos na aldeia e fomos pro acampamento esperar o pessoal. 
14:30 Começamos nossas atividades, mas a caiu uma chuva e tivemos que sair correndo pro barracão. A atividade proposta 
hoje é a confecção de um caderno artesanal, costurado. A intenção é fazer com que eles percebam a importância das 
atividades manuais, como o artesanato. A confecção do caderno nos leva para diálogos do tipo; agora você pode registrar 
suas receitas, histórias e brincadeiras que fazem hoje e ou faziam antigamente e que você não quer que se percam. Algumas 
pessoas tiveram um pouco de dificuldade, para outras foi bem tranquilo. Trabalhamos também a importância de nos 
ajudarmos, foi bem legal. 
16:30 Pausa pro lanche 
17:00 Retornamos, e como havia pedido que trouxessem histórias que ouviram dos mais velhos, o professor Rikpàrt 
Kôkaproti, nos trouxe uma parte da história da criação do mundo. E o professor Riki, juntamente com outros jovens, 
cantaram e dançaram. E assim terminamos nosso dia. 
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Fotos: Rayda Lima. 
 
 
Data: 11/11/2021 
12:30 Hoje irei para a aldeia de carona com a professora Patrícia Holanda e com a fotógrafa NúbiaSuriane. 
13:30 Chegamos na aldeia. Hoje além da oficina de contação de histórias, teremos oficina de fotografia. 
14:30 Fomos para o acampamento esperar o pessoal. Começo a oficina conversando sobre os tipos de contadores de 
histórias e a escolha da história que o contador de histórias vai contar. 

Algumas pessoas percebem que as histórias são “boas” porque fazem sentido pra eles. Algumas pessoas do grupo 
também percebem o professor Rikpàrti Kôkaprôti como um contador de histórias tradicional. 

Hoje alguns jovens me entregam receita do Beraburu, comida tipica e muito apreciada na aldeia, escrita no caderno 
que eles confeccionaram ontem. Eu também recebi um arco, confeccionado por um jovem, como  tarefa, mostrando como o 
arco é produzido na comunidade. Minha parte encerra aqui. 
16:00 Pausa para o lanche. 
16:30  Núbia “assume” com a oficina de fotografia. Ela fala sobre autorretrato, composição e regras da fotografia. 
18:00 Encerramos contando a história de tradição oral; O homem que contava histórias. 



Meli Bees Network gUG 
Treherz 5/1 
88319 Germany 
 

 

Contact: hello@meli-bees.org Finanzamt Wangen: Steuernummer 91065/20269 
IBAN: DE44430609671108044800 Amtsgericht Ulm:  HRB 74108 

7 

 
Fotos: Nubia Suriane. 
 
 
Data: 12/11/2021 
13:30 Chegamos na aldeia e percebemos que a aldeia estava movimentada. Seguimos pro acampamento, lá esperamos um 
pouco até as pessoas chegarem. 
14:30 Hoje Núbia fala sobre fotografia documental e fotografia de paisagem. Os jovens a procuram para tirar dúvidas sobre 
as fotos tiradas sob as orientações dadas ontem. Percebemos que tem perguntas sobre como tirar fotos para postar em 
redes sociais. 
16:30 E nossa parada para o lanche hoje será especial. Estamos na culminância dessas oficinas e nos foi ofertado um 
beraburu. A própria cacica, com auxílio de outras mulheres e homens da aldeia trazem o beraburu. As falas, a festa, tudo só 
demonstram que estamos no caminho certo. Só saímos da aldeia às 20:00. 
 

 
Fotos: Nubia Suriane. 
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Fotos: Nubia Suriane. 
 



Meli Bees Network gUG 
Treherz 5/1 
88319 Germany 
 

 

Contact: hello@meli-bees.org Finanzamt Wangen: Steuernummer 91065/20269 
IBAN: DE44430609671108044800 Amtsgericht Ulm:  HRB 74108 

9 

 
Fotos: Naymara. 
 
 

Oficina de Meliponicultura e Estabelecimento de Meliponário – Diário de Bordo 
Facilitadores: Dhionata Pereira Bernardes e Luciano Costa 
Registros: Rayda Lima 
Texto: Luciano Costa 
 
Data: 26.11.2021 
Chegada em Marabá por volta das 15h. Check-in no Hotel del Principe e comunicação com Rayda, para acompanhamento e 
documentação fotográfica da oficina. 
 
Data: 27.11.2021 
Dhionata partiu de Parauapebas as 5:13h e chegou em Marabá as 8:00 devido à forte chuva que estava caindo nesta manhã. 
As 8:00h partimos para a Aldeia indígena. Chegando lá, a chuva parou e nos reunimos com o Senhor Atomti e as demais 
pessoas participantes da oficina. Dialogamos sobre a instalação do meliponário e escolhemos uma área em que todos 
estivessem de acordo, para realizar a instalação. Ainda pela manhã, fizemos um mutirão para roçar a vegetação do entorno 
das árvores onde o meliponário seria instalado. Montamos os cavaletes e os instalamos na área escolhida. Em seguida, 
colocamos as caixas sobre os cavaletes. Fizemos uma pausa para almoçar na casa do senhor Atomti e após o almoço nos 
reunimos com a cacica Tuxati para dialogar com ela sobre a instalação do meliponário, temas de interesse da criação de 
abelhas e atividades que seriam realizadas no dia seguinte. Por volta das 16:00h deixamos a Aldeia e voltamos para Marabá. 
 

 
Fotos: Rayda Lima. 
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Fotos: Rayda Lima. 
 
 
Data: 28.11.2021 
Chegamos na Aldeia por volta das 8:30 e aguardamos até que os participantes da oficina se reunissem na varanda da casa 
do senhor Atomti. Com o apoio dele utilizamos equipamento multimídia para realizar uma explicação teórica sobre aspectos 
importantes da biologia das abelhas nativas aplicados a criação. A aula participativa durou até por volta das 13:00h, quando 
fizemos uma pausa para almoço. Retornamos as atividades as 14:00h, quando realizamos a parte prática, demonstrando nas 
colônias de abelhas aquilo que havia sido discutido anteriormente e conversamos sobre as práticas de manejo que são 
importantes para a manutenção de colônias saudáveis e fortes, capazes de produzir na próxima época de estiagem. 
Preparamos a alimentação energética para as abelhas (xarope de água e açúcar) e realizamos a alimentação das colônias 
instaladas.  Por volta das 17:00h deixamos a Aldeia e retornamos para Marabá. Dhionata seguiu viagem para Parauapebas. 
 

 
Fotos: Rayda Lima. 
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Fotos: Rayda Lima 
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Fotos: Rayda Lima. 
 
Data: 29.11.2021 
Check-out no Hotel del Principe, redação deste relatório e retorno para Belém. 
 
Minha impressão sobre a oficina 
• Os indígenas foram bastante simpáticos e nos receberam muito bem.  
• Apresentaram bastante interesse no projeto. 
• Tivemos feedback positivo por parte da cacica e demais participantes. 
• Houve grande interesse por parte das crianças, que participaram em todas as etapas. 
• Percebi que o universo das abelhas foi uma novidade para eles e eles se sentiram atraídos e impressionados. 
• Há potencial para o desenvolvimento da atividade de criação de abelhas nativas. 
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Considerações Finais 
 
 Os indígenas se interessaram muito em todas as atividades do projeto e deixaram claro o interesse em manter – e 
fortalecer – nossa parceria, pensando também em futuras atividades. 
 

A escola indígena tem um papel central na comunidade e por isso tivemos grande participação dos estudantes e 
professores locais. A professora Patrícia Luz mostrou grande interesse em continuar o trabalho de parceria e desenvolver 
mais atividades utilizando a nossa apostila de Contação de Histórias e Fotografia. O professor Rikpàrti também se envolveu 
bastante nas nossas atividades, participando ativamente do grupo online e destacando a importância da manutenção das 
histórias locais e inclusive compartilhando o seu idioma com outros membros da rede online. 
 
 Facilitadores da oficina de meliponicultura mencionaram a vantagem da participação da comunidade durante a 
prática realizada no início do primeiro dia, quando o meliponário foi estabelecido. Os facilitadores atribuíram a esse primeiro 
contato o grande interesse dos indígenas, que chegaram com várias perguntas durante a parte teórica da oficina. 
 
 A Tuxati, cacique da aldeia, demonstrou muita alegria durante o desenvolvimento de ambas oficinas do projeto. Ela 
parecia estar emocionada e nos escreveu sobre a felicidade de como isso se desenvolveu desde a nossa primeira conversa, 
no início de 2020, no mundo pré-pandemia.  

Em uma ligação informal pelo WhatsApp já no dia 01/12, conversamos sobre os próximos passos, desejos e necessidades 
da comunidade. Durante a conversa, ela mencionou seu interesse em desenvolver as seguintes atividades particularmente 
relacionadas a esse projeto: 

• Capacitação para a confecção de caixas para as abelhas sem ferrão 
• Oficina com foco na captura de abelhas locais; 
• Capacitação para a adequada produção de mel; 
• Livro com coletânea de histórias da comunidade. 

 
Foram também mencionadas as seguintes atividades: 

• Criação de porco e galinha caipira; 
• Coleta de semente de Cumaru; 
• Técnicas e construção com terra (possível parceria com universidade). 

 


