Aldeia Tibá Pataxó
Mestre:José Conceição Ferreira
Aprendiz:Márcia Neves Ferreira da Silva

Relatório das Atividades
No dia 02/11/2015foi realizada, na Escola Estadual Kijetxawê Zabelê,anexo
aldeia Tibá uma palestra onde o Cacique Jose Conceição Ferreira(Jitaí Pataxó)
explicou para as crianças, jovens e adultos o que é a PEC 2015, e a
importância de estarmos cientes sobre o que vem ocorrendo de mudanças
contraria ou favoráveis as populações indígenas do Brasil. Foi um momento
muito enriquecedor, pois foram discutidas as leis 231e232. Todos os que
estavam presentes ficaram satisfeitos com a iniciativa por parte das lideranças
que estão sempre preocupados com o futuro das crianças das nossas aldeias,
tornando conhecedores dos valores e Direitos que estão garantidos na
Constituição Federal. Foram confeccionados cartazes e vídeos para as
demonstrações doas trabalhos.

Palestras sobre apec-2015

Relatório das Atividades
Essa atividade foi realizada no dia 09/11/2015,um momento de interação
diálogo e aula prática na mata diante da natureza, onde foi mostrado pelo
MestreGriô José Conceição Ferreira (Jitaí Pataxó),um pouco da cultura Pataxó
trazendo a revitalização cultural para as crianças da Escola Estadual Indígena
Kijetxawê Zabelê.Nessa atividade o Mestre Griô mostra como eram feita as
armadilhas pôr os mais velhos e antepassados na capitação de animais para
sobrevivência do Povo Pataxó. A aula foi trabalhada na pratica e teoria na qual
os alunos aprenderam como fazer e nomes das armadilhas entre elas estão o
mundéu, laço, quebra, arapuca e outros. Foi ensinando ainda faze-las com
matérias prima da própria natureza como o telhado com as folhas de palmeiras
e bananeiras nativas. O mestre palestrou ainda sobre a preservação do meio
ambiente e os cuidados que teve-se ter com a mãe terra e a mãe natureza por
que o planeta está pedindo socorro.
Esse trabalho, estimulou e incentivou cada nova descoberta dos alunos,
proporcionando a participação em experiências criativas do Mestre Griô,
individuais e coletivas Proporcionando condições de aprendizagem, que
favoreceram a interação dos meninos e meninas com a realidade das
comunidades Pataxó do Prado com as quais convive no seu cotidiano além de
Compreenderem a importância das atitudes individuais e coletivas para a
preservação e conservação do meio ambiente.

SOBRE A VIOLÊNCIA E LIMINARES CONTRA OS PATAXÓ DE
CUMURUXATIBA NO TERRITÓRIO COMEXATIBA.
No dia 19 de janeiro do referente ano 2016,por volta das 7 horas da manhã
uma ação de reintegração de posse violenta ocorreu na Aldeia Cahy onde
surpreendeu dezenas de famílias. Além de posto de saúde o anexo da Escola
indígena Kijetxawê Zabelê onde estudavam mais de 80 crianças jovens e
adultos, várias casas e plantações foram destruídas por vários Policiais da
Policia Federal CIP Mata (CAEMA), Policia Civil e Militar. Muitas das casas
destruídas ainda com os pertences dos indígenas em seu interior.

O delegado que estava no comando da operação chegaram anunciou a
reintegração de posse e deu o prazo curto de apenas 1 hora para retiradados
pertences das casas. A comunidade não conseguindo alcançar o prazo
determinado o delegado autorizou o trator passar por cima de tudo,com os
pertences dentro das casas. A reintegração aconteceu de surpresa no dia em
que a comunidade estava se organizando para a festa de São Sebastião
Festejo que acontece na vila de Cumuruxatiba a há 7 quilômetro da aldeia. A
Escola estava sendo organizada para o início do ano letivo, eles tiraram tudo
de dentro e jogaram numa área quase a um quilometro longe da Aldeia e o que
ficou foram destruídos.

Destruição da casas na reintegração de posse (aldeia Kaí)

Filho da fazendeira fica de lado ainda assistindo de camarote a reintegração de posse.

Entre um intervalo e outro foram desenvolvidas e trabalhadas várias atividades
com o Mestre Griô e a Mestre aprendiz nas comunidades atividades essas que
incentivou a revitalização cultural como: aulas de identidade e cultura, língua
indígena plantios de roças com o calendário Pataxó, palestra sobre a saúde
indígena, Educação Escolar indígena e Educação indígena, além de
brincadeiras e o trabalho com as modalidades Pataxó.

Aula e palestra com o Mestre Griô e a Mestre Aprendiz.

.

