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Justificativa

O Cerrado brasileiro, bioma com uma das maiores biodiversidades do planeta, ocupa
aproximadamente 24% da extensão do território nacional, e abriga as nascentes das
principais bacias hidrográficas do país. Mas, lamentavelmente, o Cerrado encontra-se
também entre os biomas mais ameaçados do mundo. A perda da cobertura vegetal dos
ambientes naturais do Cerrado decorre do avanço da fronteira agrícola, especialmente
para monoculturas e pastagens, que impõe um modelo de ocupação de terras, em
detrimento dos meios de vidas tradicionais de povos indígenas, quilombolas e
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comunidades extrativistas – habitantes históricos do bioma. O Cerrado é uma rica fonte
de recursos naturais para essas populações. Raízes, entrecascas, resinas, óleos, folhas,
flores são primorosamente manejados pelos chamados Povos do Cerrado, na produção
de alimentos, remédios e artesanato. Estudiosos reconhecem, nos modos de uso e
manejo dos recursos naturais utilizados pelos Povos do Cerrado, um complexo cultural
cujas origens remontam há mais de 12 mil anos. O ofício de raizeiras e raizeiros do
Cerrado é parte desse complexo e integra um sistema de cura e prevenção de diversos
males. O ofício é também fundamentalmente relacionado ao território e ao manejo dos
recursos naturais que ocorrem nos diversos ambientes que compõem o bioma. Por isso,
raizeiras e raizeiros teem um forte sentido de pertença e identidade com o Cerrado e seu
ofício é imbuído de valores como fé, solidariedade e generosidade, em relação à
natureza e aos homens. A transmissão dos saberes e fazeres específicos às raizeiras e
raizeiros são transmitidos oralmente, de geração em geração, principalmente entre
mulheres que, desse modo, manteem vivo o ofício de manejar plantas, animais e
minerais para serem aproveitados como alimentos ou remédios caseiros. A crescente
degradação ambiental e expropriação territorial sofridas por raizeiras e raizeiros nas
últimas décadas são fatores que ameaçam seus saberes e fazeres particulares. A
vulnerabilidade socioeconômica, somada à perda da base material necessária ao
desenvolvimento do ofício de raizeiras e raizeiros (território e recursos naturais), tem
enfraquecido a dinâmica de transmissão de saberes e fazeres particulares às próximas
gerações. Em abril de 2009, a Articulação Pacari de Plantas Medicinais do Cerrado
encaminhou ao Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) requerimento
de Registro do Ofício de Raizeiras e Raizeiros como Bem Cultural de Natureza Imaterial,
conforme Decreto n° 3551/2000, regulamentado pela Resolução n°001/2006. O
requerimento apresentado pela Articulação Pacari para registro do ofício de raizeiras e
raizeiros foi considerado pertinente pela Câmara do Patrimônio Imaterial, do Conselho
Consultivo do Patrimônio Cultural do IPHAN. O presente projeto vem, portanto, dar
consequência a esse processo, ao propor a realização de um levantamento preliminar e
participativo do ofício, como parte das atividades para constituição de um inventário das
referências culturais do bem em questão. A proponente do projeto é A Casa Verde –
cultura e meio ambiente, entidade não governamental dedicada à defesa e valorização
da diversidade cultural e ambiental, com ênfase para as expressões populares dessa
diversidade. Para tanto, dispõe de uma equipe multidisciplinar, habilitada para organizar
serviços de documentação e informação, realizar estudos antropológicos, geográficos,
ecológicos e desenvolver metodologias apropriadas, de caráter participativo, expressivo
e interdisciplinar para a produção de conhecimento relevante aos povos indígenas,
populações tradicionais e grupos de base comunitária. A entidade integra a coordenação
da Rede Cerrado – um coletivo político que integra 107 organizações atuantes no
Cerrado, entre ONGs, associações de base comunitária, sindicatos rurais e articulações
temáticas, como a Articulação Pacari. Articulação Pacari e A Casa Verde já teem
histórico de ações conjuntas, em prol do fortalecimento e valorização dos conhecimentos
tradicionais associados à biodiversidade de raizeiros e raizeiras - oportunidades em que
puderam integrar esforços e distintas competências, com resultados significativos. O
levantamento preliminar sobre o ofício de raizeiras e raizeiros será realizado por meio de
uma nova parceria entre A Casa Verde e a Articulação Pacari.

Objeto do Convênio

Levantamento preliminar e participativo de informações sobre o ofício de raizeiras e
raizeiros do Cerrado, de modo a apreender: (a) os saberes e fazeres de raizeiras e
raizeiros; (b) suas formas de transmissão; (c) sentidos práticos e rituais associados; (d)
contexto histórico e social em se situam; (e) principais desafios à sua atualização e
continuidade. O levantamento preliminar visa, em última instância, a orientar a abertura e
instrução técnica do processo de registro do ofício de raizeiras e raizeiros do Cerrado,
como um bem cultural de natureza imaterial e, portanto, representativo da cultura e
identidade brasileira.
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Capacidade Técnica e
Gerencial

A Casa Verde é uma organização não governamental dedicada à defesa da diversidade
cultural e ambiental, com ênfase sobre as manifestações populares dessa diversidade. A
proposta ora apresentada pela entidade coaduna com sua missão e está em
consonância com deliberações recentes do IPHAN. Além disso, A Casa Verde tem
comprovada capacidade técnica para a gestão de recursos públicos, tendo firmado
convênios com órgãos como o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Secretaria
de Políticas Especiais para Mulheres (SPEM) e Funarte. Atua na área de cultura popular,
tendo realizado o I Encontro de Mamulengueiros do Distrito Federal e Entorno: águas da
tradição e recebido premiação por essa iniciativa do Ministério da Cultura. A Casa Verde
é parceira da Articulação Pacari de Plantas Medicinais do Cerrado - PACARI. Por fim,
trata-se de uma entidade com ampla experiência com processos de articulação em rede,
sendo inclusive membro da Coordenação da Rede Cerrado – uma articulação que
integra 130 organizações atuantes no bioma. Tendo as razões acima expostas,
entendemos que A Casa Verde apresenta não só currículo compatível, como também
condições institucionais (físicas e técnicas) adequadas para a execução do referido
convênio.

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial
Nenhum registro foi encontrado.

OBTV
Opera por OBTV Não

Dados Bancários
Banco BANCO DO BRASIL SA
Agência 3475-4 Conta 233633

Situação Registrada
Data da Última
Modificação 16/11/2009 00:00:00

Descrição

Datas 
Data da Proposta 15/07/2009
Data Assinatura 11/11/2009
Convênio publicado no
DOU em 17/11/2009

Data Início de Vigência 17/11/2009
Data Término de
Vigência Atual 14/10/2011
Data Limite p/ Prestação
de Contas 12/05/2013

Valores
R$ 150.000,00 Valor Global

R$ 120.000,00 Valor de Repasse

R$ 30.000,00 Valor da Contrapartida

R$ 0,00 Valor Contrapartida Financeira

R$ 30.000,00 Valor Contrapartida Bens e Serviços

R$ 0,00 Valor de Rendimentos de Aplicação

Anexos de comprovação da contrapartida
Nenhum registro foi encontrado.

Cronograma orçamentário do valor do repasse
Ano Valor (R$)

2009 R$ 120.000,00
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