Raízes Sustentáveis para o Desenvolvimento

PLANO DE TRABALHO E
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Iniciativas Sociais Apoiadas, Executadas,
em Execução e em Captação – 2014.
O INSTITUTO MÃE TERRA, organização da sociedade civil sem fins lucrativos,
com sede na Praça dos Pataxós, nº 77, Loja 03, Centro – Porto Seguro (BA), inscrita
no CNPJ sob o nº 10.341.392/0001-06, cuja missão é ”Promover o desenvolvimento
social, econômico, cultural e ambiental de comunidades rurais, periféricas e
tradicionais, através do apoio às suas organizações, práticas e estratégias sociais que
busquem soluções sustentáveis de melhoria das condições de vida de seus territórios,
na perspectiva do empoderamento comunitário e formação para autonomia”,
apresenta aos seus associados, colaboradores, patrocinadores e parceiros apoiadores,
o seu PLANO DE TRABALHO - POSIÇÃO 2014, contendo:
1.
2.
3.
4.

Histórico da Entidade
Programas, Projetos e Ações Executados ou em Execução;
Programas, Projetos e Ações Apoiados;
Programas, Projetos e Ações em Captação.

Na oportunidade, o Instituto Mãe Terra agradece a todos os conselheiros,
diretoria, voluntários e entidades parceiras pela contribuição na realização das
atividades e consecução dos resultados alcançados.
“Grandes realizações são possíveis quando se dá importância aos pequenos começos”
(Lao-Tsé)

Altemar Felberg – Diretor Executivo
INSTITUTO MÃE TERRA
CNPJ: 10.341.392/0001-06

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2008-2014

1. Histórico da Entidade:
O INSTITUTO MÃE TERRA – IMT é uma associação civil sem fins
econômicos, fundada em out/2006, reconhecida como de utilidade pública municipal
e estadual, que tem como MISSÃO: Promover o desenvolvimento social,
econômico, cultural e ambiental de comunidades rurais, periféricas e tradicionais,
através do apoio às suas organizações, práticas e estratégias sociais que busquem
soluções sustentáveis de melhoria das condições de vida de seus territórios, na
perspectiva do empoderamento comunitário e formação para autonomia. No
cumprimento de sua finalidade social, acredita, respeita e consolida os VALORES
da: vida, autonomia, liberdade, democracia e empreendedorismo.
Apesar de constituída oficialmente em 2006, atua há mais de 08 anos no
desenvolvimento do tecido social da Costa do Descobrimento, por meio da atuação
de seus principais dirigentes e idealizadores em grandes projetos das mais diversas
áreas. O IMT, possui uma gama bastante vasta de parceiros (públicos e privados) e
voluntários, dado o seu compromisso com o fortalecimento da sociedade civil
organizada e com a efetividade das políticas públicas e da Declaração Universal dos
Direitos Humanos.
Desde sua concepção, atua fortemente na assessoria técnica às pequenas
associações rurais e associações representativas indígenas, regularizando-as
juridicamente e fomentando nas próprias localidades e territórios, a criação de
estratégias de sobrevivência familiares e a diversificação de modos de vida e
iniciativas que gerem impactos significativos na melhoria das condições de vida das
populações, ampliando suas perspectivas de garantir sua reprodução social e
econômica.
Dada a expertise de seus dirigentes e colaboradores na elaboração e gestão de
projetos sociais, o Instituto Mãe Terra possui lastro institucional, competência
técnica e capacidade para gerenciar projetos de grande porte, possuindo em seu
corpo de conselheiros pessoas com idoneidade inquestionável e com grande visão de
sustentabilidade.
Vale destacar o apoio que o IMT dá às outras ONG´s na execução físicofinanceira de seus projetos, auxiliando-os na gestão orçamentária de planos de
trabalho
e
no
gerenciamento
de
seus sistemas
de
medição
de
desempenho/impacto, disseminando o uso de metodologias participativas,
fortalecendo ainda mais o ideal de gestão compartilhada de ações.
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O Instituto Mãe Terra, em parceria com o poder público e outras organizações
não-governamentais, já executou e ou/ prestou consultorias (pesquisa, elaboração,
gestão, avaliação e monitoramento) aos seguintes projetos/programas: Projeto
Escola Pequeno Cidadão (MEA/BRAZIL FOUDANTION S/A.) – 2008/2009; Projeto
Rede Pataxó Vida e Proteção (MEA/SEDES-BA) – 2008/2009; Projeto “Apoio às
Ações Integradas de Enfrentamento ao Trabalho Infantil no Extremo Sul da Bahia”
(MEA/SEDES-BA) – 2009/2010; I Congresso Internacional de Educação Da Costa Do
Descobrimento - Políticas Públicas e Práticas Educativas: Múltiplos Olhares sobre o
Pensar e o Fazer Educação. (CINTEP/FNSL) - 14 a 17 de Abril de 2010; Projeto
Juventude Pataxó: Inclusão Sócio-Produtiva de Jovens Baianos da Etnia Pataxó da
Costa do Descobrimento (MEA/SEDES/Programa Trilha/Jovens Baianos) – 20092011; Projeto Povos Indígenas no Estado da Bahia: Incentivo à Regularização
Institucional de Associações Comunitárias Indígenas (MEA/SJCDH-BA) – 2012/2013.
Atualmente o Instituto Mãe Terra executa/acompanha os seguintes projetos:
1) AVANTE JUVENTUDE PATAXÓ: Formação Social e Qualificação Profissional de
Jovens Indígenas da Etnia Pataxó do Território de Identidade do Extremo Sul
da Bahia” (PETROBRÁS Desenvolvimento & Cidadania);
2) DIÁLOGO ATIVO VERACEL: consultoria e assessoria às atividades de
implementação, aperfeiçoamento, consolidação e monitoramento da ação
socioambiental da Veracel Celulose S.A. no sul e extremo sul da Bahia
(VERACEL CELULOSE S.A) e;
3) ETNOTURISMO PATAXÓ: Apoio à Promoção e Reestruturação de Práticas e
Estratégias para o Atendimento Turístico em Terras Indígenas (BANCO DO
BRASIL S.A. / Fundação Banco do Brasil);
Dentre os Projetos em execução pelo Instituto Mãe Terra atualmente,
apenas o “Avante Juventude Pataxó”, atende ao público ADOLESCENTE.
Dentre os 345 jovens de 14 – 29 anos atendidos, 165 estão na faixa etária
entre 14-17 anos, conforme tabela abaixo:
MENINOS

MENINAS

12 – 14
15 – 17
12 – 14
15 – 17
28
52
22
63
SUBTOTAL = 80
SUBTOTAL = 85
TOTAL = 165 (cento e sessenta e cinco)
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2. Programas, Projetos e Ações Executados ou em Execução:

PROJETO “AVANTE JUVENTUDE PATAXÓ” – 2013-2014
Formação Social e Qualificação Profissional de Jovens Indígenas da Etnia Pataxó do
Território de Identidade do Extremo Sul da Bahia

Patrocínio: PETROBRAS
Patrocinado: INSTITUTO MÃE TERRA
Projeto: Avante Juventude Pataxó: Formação Social e Qualificação Profissional de Jovens
Indígenas da Etnia Pataxó do Território de Identidade do Extremo Sul da Bahia.

Objetivo: O Projeto “Avante Juventude Pataxó” visa promover a inclusão
socioprodutiva de 300 jovens indígenas da etnia Pataxó do Território de
Identidade do Extremo Sul da Bahia por meio de oficinas de formação social
básica; cursos de qualificação profissional nas mais diversas áreas e; ações de
desenvolvimento – na família, escola e comunidade. Acredita-se que o Projeto
“Avante Juventude Pataxó” contribuirá para um importante avanço nas políticas de
atendimento à juventude brasileira, com igualdade de oportunidades, concretizando
ações efetivas de inclusão social e profissional de grupos vulnerabilizados e,
sobretudo, compondo a justiça histórica cabível aos Povos Indígenas do nosso país.
Público-Participante e Área de Abrangência: 300 jovens indígenas da Etnia
Pataxó, na faixa etária de 14 a 29 anos, moradores de 12 (doze) Aldeias Indígenas
Pataxó do Extremo Sul da Bahia, sendo 04 (quatro) no Município de Santa Cruz
Cabrália – Coroa Vermelha, Juerana, Arueira e Mata Medonha e 08 (oito) no Município
de Porto Seguro – Aldeia Velha, Boca da Mata, Meio da Mata, Aldeia Nova, Pé do
Monte, Imbiriba, Guaxuma e Barra Velha.
Etapas e Principais Atividades:
1) Curso de Formação Social de Jovens Agentes Multiplicadores e Promotores de
Cidadania e Desenvolvimento Comunitário (320 horas – 08 meses):
Módulos (15): 1) Projeto de Vida e Identidade; 2) Português Instrumental; 3) Cidadania e
Direitos Humanos; 4) Educação; 5) Trabalho; 6) Meio Ambiente; 7) Desenvolvimento
Comunitário; 8) Drogas; 9) Violência; 10) Sexualidade; 11) Família; 12) Cultura e
Diversidade; 13) Tecnologias da Informação e da Comunicação; 14) Matemática Básica;
15) Esporte Tradicional Indígena.
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2) Curso de Qualificação Profissional atendendo à especificidade e potencialidade de
cada aldeia (240 horas – 06 meses):
Cursos (Atendendo à especificidade e potencialidades de cada Aldeia):


Etnoturismo Pataxó: Promoção e Reestruturação de Práticas e Estratégias para o
Atendimento Turístico em Terras Indígenas;



Gestão de Sistemas Agroecológicos e Agroflorestais Pataxó;



Esporte Tradicional Indígena;



Gerando Renda através da Reciclagem Pataxó;



Gestão Empreendedora para o Artesanato;



Quintal Produtivo: Técnicas Sustentáveis de Plantio e Comerc. da Produção;



Farma-Sustentável: Fabrico, Gestão e Comerc. de Produtos Tradicionais;



Gestão Empreendedora para o Associativismo e Cooperativismo: Fortalecimento
Institucional, Protagonismo Indígena e Empoderamento Com.;



Serigrafia e Pintura Pataxó;



Informática Básica com Gestão de Negócios.

3) Ações de Intervenção Comunitária (240 horas – 06 meses):


10 (dez) planos de ação de intervenção comunitária juvenil: Mobilização (68h);
Elaboração dos Planos de Ação (40h); Execução do Plano de Ação (116h);



Promover a participação de 12 jovens líderes indígenas em, pelo menos, 03 eventos de
âmbito municipal, territorial, estadual e ou federal;



Realizar 01 Encontro Territorial da Juventude Pataxó carga horária de 16 horas para
um público de 400 pessoas.

Mudanças Sociais Esperadas:
1) Jovens indígenas desenvolvidos pessoal e socialmente, com maior exercício da
cidadania, participação popular e afirmação da sua identidade cultural;
2) Jovens Indígenas com maior nível de conhecimento para atuarem no mercado de
trabalho em áreas específicas: turismo, artesanato, reciclagem, esporte, saúde,
agricultura e gestão;
3) Jovens indígenas preparados e empoderados para assumirem lideranças em suas
comunidades, desenvolverem seus territórios e fomentarem a implantação e
aperfeiçoamento de políticas públicas afirmativas.
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EVENTO DE LANÇAMENTO – 16 DE ABRIL DE 2014.
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FORMAÇÃO SOCIAL BÁSICA
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DIÁLOGO ATIVO: consultoria e assessoria às atividades de implementação,
aperfeiçoamento, consolidação e monitoramento da ação socioambiental da
Veracel Celulose S.A. no Sul e Extremo Sul da Bahia. 2012-2014:
Objetivo Geral: Promover a implementação, aperfeiçoamento, consolidação e
monitoramento da ação socioambiental da Veracel Celulose S.A. no sul e extremo sul
da Bahia, por meio da aplicação de estratégias e instrumentos de desenvolvimento e
requalificação territorial; organização, mobilização e acompanhamento de atividades
de orientação e formação social básica (Ação e Cidadania); proposição e realização de
rodas de diálogo e suporte técnico a redes sociais de cooperação; adoção de medidas
de fortalecimento institucional de associações comunitárias e; a formação de jovens
multiplicadores e promotores de cidadania e desenvolvimento, visando à efetividade
do diálogo empresa x comunidade, a ampliação dos impactos positivos da operação
florestal, o fortalecimento dos ativos sociais locais e, sobretudo, a melhoria social e
econômica das populações locais, na perspectiva da formação para autonomia,
empoderamento comunitário e desenvolvimento territorial.
Objetivos Específicos:
1) Aplicar Estratégias e Instrumentos de Desenvolvimento e Requalificação Territorial, a
saber: Levantamento de Inventário Social junto à aproximadamente 30 (trinta)
comunidades do entorno do negócio da Veracel Celulose, com o objetivo de fazer uma
análise detalhada de cenário, caracterizar a comunidade e identificar ativos públicos e
privados, bem como lideranças locais, traçando, assim, um marco zero da proposta de
intervenção;
2) Programar, planejar, organizar, sistematizar, agilizar, acompanhar e avaliar,
juntamente com a equipe da Veracel Celulose S.A., a realização de atividades
multidisciplinares no âmbito do Programa “Ação e Cidadania”, junto às comunidadesalvo da operação florestal 2013 (previsão: 30 comunidades pré-ação e 10 pós-ação),
visando à mitigação de possíveis impactos negativos, a ampliação dos impactos
positivos e a otimização da presença da empresa na comunidade;
3) Propor e promover a criação de um Conselho Comunitário de Diálogo Ativo para o
Desenvolvimento Territorial, validado pela comunidade, que será o espaço legítimo e
estratégico para a realização de 04 Rodas de Diálogo bimestrais sobre questões
voltadas ao desenvolvimento local e alcance territorial, onde será avaliada a ação
socioambiental da Veracel Celulose e discutidas e encaminhadas, sob autorização da
Veracel, as principais demandas de interesse da comunidade - Suporte Técnico a Redes
Sociais de Cooperação e Mobilização de Parcerias;
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4) Promover o fortalecimento institucional de 46 associações comunitárias, através de
reforço à estrutura organizacional, adequação dos estatutos à atual legislação civil,
regularização da situação contábil e fiscal, organização e sistematização da
documentação institucional e suporte técnico a projetos, visando torná-las aptas à
captação de recursos, a melhorarem a gestão de seus empreendimentos coletivos e a
se consolidarem na comunidade como a principal instância irradiadora de ações de
desenvolvimento local;
5) Realizar ações socioeducativas para formação social e profissional de 126 Agentes
Multiplicadores e Promotores de Cidadania e Desenvolvimento Comunitário (Cidadania,
Drogas, Família, Projeto de Vida e Identidade, Território etc.), sendo 46 de formação
integral e 80 de formação básica, na faixa etária de 18-29 anos, os quais serão
preparados para atuar como agentes de articulação e transformação social local e
como agentes dinamizadores da ação socioambiental da Veracel em suas
comunidades;
6) Promover a gestão, avaliação e monitoramento da ação socioambiental da Veracel no
âmbito do Programa “Diálogo Ativo”, visando medir seu desempenho, mudanças
sociais e impacto social.

Área de Abrangência: 10 (dez) Municípios do Sul e Extremo Sul da Bahia:
Eunápolis, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Belmonte, Itabela, Guaratinga,
Itagimirim, Itapebi, Mascote e Canavieiras.
Público-participante: Moradores(as) das 132 comunidades da área de abrangência
da Veracel Celulose S.A.
Descritivo do Objetivo 05 (Formação Social de Jovens):
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Formação Social de Jovens

Formação Social de Jovens
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ETNOTURISMO PATAXÓ: Apoio à Promoção e Reestruturação de
Práticas e Estratégias para o Atendimento Turístico em Terras
Indígenas. 2011-2014
Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental
da comunidade indígena da Aldeia Pataxó de Barra Velha, através do apoio às suas
organizações, práticas e estratégias próprias voltadas ao Etnoturismo, visando,
especificadamente, reestruturar a atividade dos índios bugueiros do distrito de
Caraíva/Corumbau, e com isso, gerar soluções sustentáveis de melhoria das
condições de vida em terras indígenas, na perspectiva do desenvolvimento integrado
e sustentável, empoderamento comunitário e formação para autonomia, geração de
trabalho e renda.
Objetivos Específicos:
1)
2)

3)
4)
5)

Promover a consolidação do associativismo local por meio da criação/regularização
de 01 associação representativa indígena com foco no desenvolvimento do
Etnoturismo em terras indígenas;
Reestruturar a atividade econômica dos 30 índios bugueiros da Aldeia Barra Velha
por meio de investimentos em infraestrutura tecnológica;
Promover o aumento do conhecimento teórico e prático de 100% dos índios
condutores de buggys por meio de treinamento específico;
Aumentar em 30% a procura pelos passeios ecológicos de buggy feitos pelos
indígenas no distrito de Caraíva/Corumbau por meio da promoção de seus
produtos e serviços junto às agências turísticas;
Aumentar a renda familiar do público direto em mais de 30% através do apoio às
suas organizações, práticas e estratégias próprias voltadas ao Etnoturismo em
terras indígenas.

Área de Abrangência: Aldeia Indígena Pataxó de Barra Velha, município de Porto
Seguro, Estado da Bahia.
Público-participante: 30 (trinta) indígenas que fazem passeios de buggys no
distrito de Caraíva/Corumbau.
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3.

Programas, Projetos e Ações Apoiados:

Projeto Povos Indígenas no Estado da Bahia: Incentivo à Regularização
Institucional de Associações Comunitárias Indígenas (MEA/SJCDHBA). 2012-2013
Objetivo: Prestação de Serviços de Regularização Institucional de 89 (oitenta e
nove) Associações Indígenas no Estado da Bahia, sendo: 1ª Etapa: 32 (trinta e duas)
Associações Comunitárias de 10 (dez) Povos Indígenas, distribuídos em 12
Municípios, localizados em 07 (sete) Territórios de Identidade; 2ª Etapa: 57
(cinquenta e sete) Associações Comunitárias de 03 (três) Povos Indígenas, sendo 09
do Povo Pataxó Hãhãhãe, 15 do Povo Tupinambá e 33 do Povo Pataxó, distribuídos
em 13 Municípios, localizados em 03 (três) Territórios de Identidade. O projeto visa
disponibilizar ferramentas técnico-científicas à população indígena no Estado da Bahia
voltadas à promoção da sua inclusão social e à proteção e amparo aos Direitos
Humanos de Povos Indígenas.

Projeto Juventude Pataxó: Inclusão Sócio-Produtiva de Jovens Baianos da
Etnia Pataxó da Costa do Descobrimento (MEA/SEDES/Programa Jovens
Baianos). 2009-2011
Objetivo: Incluir socialmente 300 (trezentos) jovens baianos da etnia Pataxó da
Costa do Descobrimento, das Aldeias Indígenas de Coroa Vermelha e Aldeia Velha,
através de cursos de qualificação socioprofissional; oficinas pedagógicas artísticoculturais; orientação psicossocial e; desenvolvimento de ações juvenis comunitárias,
oportunizando estes jovens a se descobrirem enquanto cidadãos capazes; formandoos para atuarem como agentes promotores de cidadania e desenvolvimento – na
família, escola e comunidade; criando novas oportunidades de emprego, ocupação e
renda; estimulando e fortalecendo o protagonismo juvenil e; diminuindo a pobreza e
consequentemente a vulnerabilidade dessa população e de suas famílias.
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CIECODES - Congresso
Descobrimento (2010)

Internacional

de

Educação

da

Costa

do

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COSTA DO DESCOBRIMENTO - POLÍTICAS
PÚBLICAS E PRÁTICAS EDUCATIVAS: múltiplos olhares sobre o pensar e o fazer
educação. 14 a 17 de Abril de 2010.
Objetivos: Discutir Políticas Públicas e Práticas Educativas na contemporaneidade; Propiciar a troca de
conhecimentos em áreas multidisciplinares entre educadores e educandos interessados com propostas
atuais; Divulgar pesquisas realizadas no País, nas referidas áreas do conhecimento.

Projeto “Apoio às Ações Integradas de Enfrentamento ao Trabalho
Infantil no Extremo Sul da Bahia” (MEA/SEDES-BA). 2009-2010
Objetivo: Potencializar a capacidade de 09 (nove) municípios do Extremo Sul Baiano para implantação
de ações de enfrentamento ao trabalho infantil e apoiá-los na execução e aperfeiçoamento das
atividades socioeducativas já em andamento voltadas a crianças e adolescentes envolvidos em
trabalho precoce ilegal, e suas famílias, buscando contribuir para a redução dos índices de trabalho
infantil.
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Projeto Rede Pataxó Vida e Proteção (MEA/SEDES-BA). 2008-2009
Objetivo: Combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes da
Aldeia Indígena Pataxó de Aldeia Velha, localizada no Município de Porto Seguro,
Costa do Descobrimento, no Extremo Sul da Bahia, dentre outras violências
(doméstica, trabalho infantil, etc.) através de atividades extraclasse, complementares
à educação formal, e de um trabalho integrado e cooperado entre os serviços da Rede
da Atenção Básica e demais Instâncias de Controle Social, fortalecendo a Rede de
Proteção Integral local e buscando o aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas à
garantia dos direitos de crianças e adolescente de grupos étnicos, bem como a
efetividade do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, junto aos povos
indígenas, a partir da aproximação e do diálogo entre os parceiros, de modo a
compatibilizar as disposições do ECA com o Artigo 231 da Constituição Federal.
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Projeto Escola Pequeno Cidadão (MEA/BRAZIL FOUDANTION). 2008-2009
Objetivo: Fortalecer as lideranças educacionais, desenvolvendo competências
específicas que levem à melhoria da gestão administrativa, financeira e pedagógica,
bem como à melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem e da qualidade
de vida na comunidade do entorno sob influência escolar da Escola Indígena Pataxó
de Aldeia Velha – Porto Seguro (BA). O projeto terá como impacto o aumento do
índice de qualificação dos professores e funcionários da escola rural indígena e a
efetividade dos conhecimentos adquiridos aplicados na Escola, tendo a comunidade
como maior beneficiária.
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4. Programas, Projetos e Ações em Captação:
4.1. Título: Projeto Filhos da Terra: um despertar para a Educação Cidadã
Objetivo: Diminuir a vulnerabilidade e risco social de crianças de 4 -12 anos e suas
famílias, pertencentes às comunidades rurais, dos municípios de Porto Seguro, Santa
Cruz Cabrália e Belmonte - Bahia, por meio do enfrentamento à defasagem idadesérie nas 03 primeiras séries do ensino fundamental, a ser realizado no contraturno
escolar, durante 02 anos, para um total de 250 crianças em fase de alfabetização, em
extrema situação de vulnerabilidade.
4.2. Título: Água, Saúde e Vida para Todos
Objetivo: Promover a sensibilização das populações rurais dos Municípios de Porto
Seguro, Santa Cruz Cabrália e Belmonte, Estado da Bahia, quanto à importância do
consumo de água filtrada e tratada para uma vida saudável, sobretudo quanto à
imprescindível necessidade de se preservar e respeitar esse recurso, procurando
manter seus reservatórios naturais e salvaguardar sua pureza, na perspectiva do
desenvolvimento sustentável e valorização dos saberes e modos de fazer tradicionais,
melhorando, assim, a qualidade de vida e saúde dessas populações.
4.2. Comunidades Tradicionais do Território de Identidade Costa do
Descobrimento: Núcleos Especializados de Suporte a Projetos e Mobilização
de Parcerias.
Objetivo: Criação e Implementação de Núcleos Especializados de Suporte a Projetos
e Mobilização de Parcerias, visando “Programar, Planejar, Sistematizar, Agilizar,
Acompanhar, Orientar e Avaliar o processo de interlocução entre as Comunidades
Tradicionais do Território de Identidade Costa do Descobrimento e instituições
públicas, privadas, e organizações da sociedade civil, visando ao fortalecimento de
meios para o desenvolvimento de ações, em execução e ou programadas, voltadas à
melhoria da qualidade de vida - proteção aos direitos humanos e direitos
fundamentais.

Maiores Informações:
Instituto Mãe Terra – Raízes Sustentáveis para o Desenvolvimento
Praça dos Pataxós, nº 77, Loja, 03, Centro – Porto Seguro – BA.
Contatos: E-mail – contato@maeterra.org.br – Tel.: (73) 3268-5447
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