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RESUMO 

 

 

A partir de concepções Xerente e também do cotidiano da Escola Indígena Sinã, analisa-se no 

presente trabalho, os discursos e práticas relacionadas a educação escolar indígena. Por ser um 

ambiente onde estão em contato lógicas distintas de pensar e educar, a escola indígena constitui 

um ambiente privilegiado para discutirmos tanto as concepções ocidentais de sociedade quanto 

de educação escolar. Como pano de fundo da discussão sobre educação escolar indígena, está a 

crise ambiental, que, nesse texto, é encarada também como uma crise de paradigmas. Nesse caso, 

discutir educação é também questionar o cientificismo, a racionalidade etnocêntrica e o 

monoteísmo intrínseco que nos impede de ver e, por isso mesmo, de respeitar outros saberes.  

Para isso, foi preciso percorrer um caminho pelo qual foi possível tanto acompanhar algumas 

aulas na Aldeia Rio Sono, quanto ler algumas obras que deram sustentação às idéias aqui 

desenvolvidas. Desse modo, o texto está organizado de maneira que explicita os pressupostos 

teóricos e as análises tecidas a partir do trabalho de campo.  

  

 

Palavras-chave: Educação escolar indígena, educação indígena, meio ambiente, 

interculturalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

From concepts Xerente and also the daily life of Sinã indigenous schools is analyzed in this study 

the discourses and practices about the indigenous education. Being an environment where they 

are in contact whit distinct logical thinking and education, because of that, the native school is a 

good place for discussing both the Western concepts of society and of education. The background 

of the discussion of indigenous education, is the environmental crisis, which in this text, is taken 

also as a crisis of paradigms. In this case, to discuss education is also to question the sciencie, 

rationality inherent ethnocentric and monotheism inside in our point of view and, therefore, to 

respect other knowledge. For this, we had to go one way in which it was possible to both observe 

some classes at the Aldeia Rio Sono, and to read some books that gave support to the ideas 

developed here. Thus, the text is organized in a way that makes explicit the theoretical ideas and 

analysis bulding from the fieldwork. 

 

Key-words: Indigenous school education, indigenous education, environment, interculturaly. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O desejo de conhecer mais a respeito dos povos indígenas remonta, à minha 

graduação em História na Universidade Federal do Tocantins (UFT) quando, nas as aulas de 

Antropologia, ministradas ainda no primeiro semestre, fui apresentada a textos que falavam de 

sociedades que pensavam e se organizavam com lógicas diferentes. Obviamente eu já tinha 

ouvido e lido a respeito de povos indígenas. Entretanto, não por meio das “lentes antropológicas” 

que me desafiavam a “sensibilização do olhar”, a ser capaz de “relativizar”. A Antropologia me 

ensinou que primitivismo/ modernidade, humanidade/ animalidade e sociedade/natureza são 

conceitos definidos a partir de um “ponto de vista” e que, por isso, a possibilidade do contato 

com outra cultura é experiência ímpar e nos permite olhar criticamente para nós mesmos.  

Decidi então fazer parte do NEAI (Núcleo de Estudos e Assuntos Indígenas) da UFT, 

o que foi de extrema importância para um maior amadurecimento no tocante à temática indígena. 

As atividades desenvolvidas por esse núcleo me permitiram ir além da teoria e ter a possibilidade 

de ver e sentir muitas coisas sobre as quais eu vinha lendo, só que agora in loco. Minha primeira 

visita a uma aldeia indígena aconteceu no ano de 2005, quando visitei, juntamente com a equipe 

do NEAI, a aldeia Xerente Funil, para dar início a um projeto de levantamento e registro da 

cultura material e imaterial Xerente, solicitado pelo PROCAMBIX
1
 e desenvolvido através de 

uma parceria existente entre a Universidade Federal do Tocantins, a Escola Técnica Federal do 

Tocantins e a Fundação Nacional do Índio
2
.  

As atividades desse projeto me permitiram conhecer boa parte das aldeias Xerente e 

estabelecer com os Akwẽ uma relação de familiaridade e amizade. Essa relação estabelecida e a 

constatação de que a maior parte dos estudos feitos sobre a sociedade Xerente concentra-se em 

torno de algumas poucas temáticas semelhantes, fez-me perceber a necessidade de estudos 

direcionados a outros aspectos dessa sociedade. A cosmologia Xerente, suas formas de conceber 

e interagir com o meio ambiente, constitui um aspecto sobre o qual ainda há pouco conhecimento 

e muito que se investigar. 

                                                
1  Programa de Compensação Ambiental Xerente – criado para mitigar os impactos da construção da Hidrelétrica de 

Luis Eduardo Magalhães no Rio Tocantins.  
2 A UFT disponibilizou professores, alunos e transporte para realização do trabalho de coleta de dados. A Escola 

Técnica Federal desenvolveu um banco de dados para armazenar as informações e disponibilizá-las de forma o mais 

acessível possível para os Xerente. A FUNAI arcou com os custos referentes à alimentação e, em algum casos, com a 

hospedagem da equipe. 
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Depois de ter dedicado um trabalho de iniciação científica e também meu trabalho de 

conclusão de curso a assuntos relacionados à cultura material Xerente, decidi com meu ingresso 

no Programa de Mestrado em Ciências do Ambiente da UFT, no ano de 2008, dar continuidade 

aos estudos que vinha desenvolvendo. Assim, fundamentada nos textos e discussões ocorridas 

nas aulas do mestrado, que instigam a pensar o ambiente sob uma perspectiva diferenciada, 

decidi direcionar meu olhar para três pontos principais que estão intimamente relacionados: as 

concepções e saberes Xerente relacionados ao meio ambiente, a forma como esses saberes são 

transmitidos através dos processos próprios de ensino-aprendizagem e como essa lógica distinta 

de ensinar e aprender relaciona-se com a escola existente no meio indígena. 

 As teorias que tentam dar conta do problemático contexto ambiental no qual estamos 

inseridos são perpassadas por muitas divergências. No entato, há um consenso no que diz respeito 

a necessidade de uma reeducação, de uma mudança de hábitos, de uma relação mais harmônica 

com o meio e a necessidade sobretudo de construção de uma nova racionalidade que seja capaz 

de dialogar com outros saberes e culturas.  

O fato é que ao contrário do que comumente imaginamos, o modo de intervenção no 

meio ambiente adotado pela sociedade ocidental não é o único possível, porque as formas de 

intervenção sempre dependerão de como vemos e entendemos o meio à nossa volta, o que é em 

grande medida orientado pelos costumes e pela cosmologia de cada povo. Entretanto, além de 

gerar formas de percepção e técnicas específicas para a apropriação social e transformação do 

meio, a cultura também exerce grande influência em outros aspectos da vida humana, inclusive 

no que toca às formas de ensinar e aprender. A exemplo disso, a articulação entre a cosmologia, o 

processo de ensino-aprendizagem e as formas de manejo do meio, observadas em muitas 

sociedades indígenas, fundamenta aquilo que Århen (1993) chamou de ecosofia e resulta em 

formas mais sustentáveis de apropriação do meio ambiente.    

Assim, quando temos em vista que o estado do Tocantins abriga em seu território sete 

povos indígenas
3
 (o que deixa implícito a existência de uma pluralidade de saberes) e que esses 

povos são atendidos por escolas instaladas pelo Estado em suas aldeias, somos instigados a 

pensar como os saberes e as formas próprias de veiculação de conhecimentos indígenas 

relacionam-se com a escola, que é uma instituição essencialmente ocidental. Nesta perspectiva, 

somos levados a perceber que as chamadas escolas indígenas, ao colocar em confronto lógicas 

                                                
3 Apinajé, Krahô, Krahô-Canela, Xambioá, Karajá, Javaé e Xerente  
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distintas de pensamento, nos oferecem um caminho peculiar para refletirmos acerca da 

capacidade da sociedade ocidental de dialogar com saberes e culturas diferentes, que é o requisito 

fundamental para construção do que Enrique Leff (2002) chamou de saber ambiental.  

Os Xerente, autodenominados akwẽ (gente importante), constituem um dos sete 

povos indígenas que habitam o estado do Tocantins. O território Xerente - composto pelas Terras 

Indígenas Xerente e Funil - localiza-se na margem direita a leste do rio Tocantins, 70 km ao norte 

da capital, Palmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         (Desenho: Valéria Melo) 

Figura 1- Representação da localização das terras indígenas do Tocantins 

Fonte: própria autora 
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Devido sua localização estratégica
4
 o território Xerente, sofre com a euforia 

desenvolvimentista que atingiu o Tocantins nas duas últimas décadas. Portanto, o contexto de 

forte pressão econômica e de intensas trocas interétnicas com a sociedade não-indígena, no qual 

está inserida a sociedade Xerente, fazem dela um exemplo bastante ilustrativo da forma como as 

chamadas “sociedades tradicionais” têm se relacionado com os “projetos de desenvolvimento”. 

Além disso, o mecanismo de resistência que conferiu ao modo de vida Xerente certa resiliência 

frente ao contato (Maybury-Lewis, 1979), torna ainda mais instigante a investigação sobre as 

concepções Xerente de ambiente e a forma como elas articulam-se (ou não) com a escola.  

Partindo do pressuposto que existem várias formas de interação com o ambiente, que 

são fundamentadas por modos igualmente diversos de conceber o mundo, de ensinar e aprender, 

o presente trabalho pretende pensar o ambiente para além de uma perspectiva estritamente 

ecológica. Convida-se, portanto, o leitor a uma reflexão sobre a questão ambiental através de 

conceitos como desenvolvimento, meio ambiente, educação, respeito e diversidade. Para tanto, 

utilizaremos como parâmetro de análise a sociedade Xerente, mais especificamente a aldeia Rio 

Sono e a Escola Indígena Sinã. 

A aldeia Rio Sono foi escolhida entre as demais, pelo fato de ser uma das aldeias 

mais antigas, por ser mais afastada da cidade, possuir um sekwá (xamã) em plena atividade, 

contar com um número significativo de anciãos e ainda ter uma escola que conta com um número 

igualmente significativo de professores não indígenas. Esses aspectos tornam essa aldeia um 

ambiente muito oportuno para verificação de como a escola é vista pela comunidade indígena, 

sobretudo pelos mais velhos, e como acontece (se é que acontece) a interação entre os 

conhecimentos indígenas e os conhecimentos não-indígenas. 

Para efeito das observações de campo, foram feitas duas viagens à aldeia em questão. 

A primeira entre março e abril de 2009, com duração de vinte e cinco dias, e a segunda no mês de 

outubro do mesmo ano com duração de uma semana. Essa etapa da pesquisa realizou-se 

principalmente através de conversas informais e entrevistas com os sujeitos da comunidade. 

Foram feitas ainda visitas à escola Indígena Sinã, quando tive oportunidade de acompanhar 

algumas aulas. O trabalho de campo mostrou-se de extrema valia por permitir uma reflexão não 

                                                
4 O território Xerente ocupa uma localização central, estando próximo da capital e de rios de grande importância 

como o Rio Tocantins e o Rio Sono. 
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apenas a partir do que é lido ou dito, mas também pela observação de comportamentos 

introspectivos dos atores inseridos na sua realidade. 

Devido a minha participação em um projeto de apoio pedagógico, realizado pela 

equipe do NEAI nas escolas das aldeias Salto e Porteira, em visitas mensais, tive ainda a 

possibilidade de contrapor os dados coletados na aldeia Rio Sono com a realidade de outras 

aldeias Xerente.  

O trabalho está organizado em quatro capítulos. O primeiro capítulo fala sobre as 

implicações que a economia, o modelo de educação e a cosmologia tem sobre a relação 

homem/meio ambiente de uma dada sociedade. Para tanto, procura-se mostrar que existem outras 

formas de apropriação do meio ambiente (em muitos casos mais lógicas e eficientes) que se 

fundamentam em visões de mundo e em processos de ensino aprendizagem distintos do modelo 

ocidental. Assim, as explicações de diferentes autores para a atual crise ambiental apontam para a 

necessidade de construção de uma nova racionalidade pautada em uma relação mais dialógica e 

respeitosa com as outras culturas e seus saberes.  

No capítulo II, para permitir uma melhor compreensão da estrutura social Xerente, 

busco situá-la entre as demais sociedades Jê. Além dos aspectos sociais e cosmológicos, nesse 

capítulo abordo também o atual contexto da interação dos Akwẽ com a sociedade não-indígena, 

bem como a caracterização da aldeia onde foi feito o trabalho de campo.  

A influência das noções de corpo e pessoa nos processos de ensino-aprendizagem e 

também na forma como as sociedades ameríndias interagem com o ambiente é o principal 

assunto do capítulo III. A partir de abordagens antropológicas, relaciono as categorias Pessoa, 

Ambiente e Educação, dentro da sociedade Xerente.  

Por fim, no capítulo IV, a partir das expectativas e impressões dos moradores da 

aldeia Rio Sono no que toca ao processo de escolarização e da análise de aspectos da Escola 

Indígena Sinã, busco entender como lógicas distintas de educação e sociedade se relacionam 

dentro da escola, uma instituição essencialmente ocidental, que se instala no meio indígena com a 

promessa de garantir o fortalecimento das culturas e, ao mesmo tempo, uma relação mais 

equânime com a sociedade majoritária.  
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CAPÍTULO I 

 

 

REPENSANDO SABERES: O HOMEM MODERNO ANTE A UMA CRISE 

AMBIENTAL 

 

 
Não há apenas uma maneira humana de ser, a aptidão para a 

cultura é antes de tudo, uma capacidade de gerar diferença. 

Conclui-se então, que a animalidade humana revela-se na 

verdade, não na manifestação da diferença, mas na ausência 

dessa diferenciação, na uniformidade (INGOLD, 1995). 

 

 

A epígrafe acima nos faz refletir sobre a inclinação humana para a diferença. Somos  

singulares! E na construção de nosso ser, a cultura exerce um papel fundamental que irá 

estabelecer a forma como conceberemos o universo e as coisas que o compõe. O poder decisivo 

da cultura sobre a forma como vemos e sobre o modo como respondemos àquilo que é visto, abre 

um campo privilegiado para pensarmos a diversidade de saberes e as formas de apropriação do 

mundo que emergem da diversidade cultural. Portanto, despir-se do etnocentrismo para repensar 

o Eu a partir de um olhar lançado para o Outro é um exercício profundamente rico, que dentre 

outras coisas nos permite pensar de forma mais crítica o modelo ocidental de apropriação do 

mundo, assunto atualmente em foco em decorrência da crise ambiental que nos acomete.  

O economista mexicano Enrique Leff (2003; 2007) afirma que pela primeira vez a 

mudança ecológica pela qual o planeta tem passado não é uma mudança natural, mas uma 

transformação da natureza induzida pelas concepções metafísica, filosófica, ética, científica e 

tecnológica do mundo. Segundo ele, a problemática ambiental surgiu no século XX, 

questionando a racionalidade econômica e tecnológica dominante. Temos, portanto, 

acompanhado, nas últimas décadas, um processo mundial que sinaliza para a necessidade de uma 

nova consciência sobre o valor do meio ambiente e para a reorientação da produção do 

conhecimento e do sistema econômico mundial como um todo. Nessa perspectiva, “uma das 

principais causas da problemática ambiental foi atribuída ao processo histórico do qual emerge a 

ciência moderna e a Revolução Industrial” (LEFF, 2007:62).  
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Com o processo de industrialização foi estabelecida a necessidade econômica da 

expansão incessante do mercado, como forma de garantir a acumulação de capital que realimenta 

a voraz economia capitalista. Entretanto, ao contrário do que comumente se imagina, esse 

período marca não só os novos rumos da economia mundial mas também estabelece a base na 

qual, a partir de então, passam a ser pautados os saberes e as relações sociais, ambientais e 

políticas. Edgardo Lander (2005, p.21) explica que por se constituírem como “uma extraordinária 

síntese dos pressupostos e dos valores básicos da sociedade liberal moderna”, o liberalismo e o 

neoliberalismo devem ser debatidos e compreendidos não apenas como teorias econômicas mas 

como um “discurso hegemônico civilizatório” que, dentre outras coisas, transfere o foco do 

coletivo para o individual e suprime a diversidade através da negação da diferença. 

De acordo com esse autor, a demonstração mais potente da eficácia do pensamento 

científico moderno é a sua capacidade de elaborar discursos que naturalizam
5
 eventos e processos 

sócio-históricos, destituindo-os de suas especificidades e relevância. Com esses discursos, somos 

levados a acreditar que as características da sociedade dita moderna são a expressão das 

tendências espontâneas e comuns ao desenvolvimento histórico da sociedade. Dessa maneira, o 

modelo ocidental de sociedade passa a se constituir não apenas como a ordem social desejável, 

mas, principalmente, como a única possível. Conseqüentemente, outras formas deixam de ser 

simplesmente diferentes para se tornarem carentes, arcaicas, primitivas, tradicionais, pré-

modernas e obsoletas.  

Uma característica marcante dos saberes modernos é a lógica que organiza o mundo 

através de sucessivas separações que de tão arraigadas tornam um desafio a tarefa de enxergar o 

universo como um todo interligado. A primeira separação da tradição ocidental é de origem 

religiosa. Segundo essa divisão, o homem tem poder ilimitado para manipular a natureza.  

Seguindo essa lógica disciplinadora, passou-se a organizar o mundo através da 

ruptura ontológica entre corpo e mente, natureza e cultura, humanidade e animalidade, moderno e 

tradicional. Como resultado dessa tendência podemos citar a disciplinarização e a crescente 

especialização dos saberes. Em relação a esse aspecto dos saberes modernos, Edgar Morin (2000) 

afirma o seguinte: 

Nosso sistema educativo privilegia a separação em vez de praticar a ligação. A 

organização do conhecimento sob a forma de disciplinas seria útil se estas não 

estivessem fechadas em si mesmas, compartimentadas umas em relação às outras; assim, 

                                                
5 No sentido de tornar comum. 
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o conhecimento de um conjunto global, o homem, é um conhecimento parcelado. Se 

quisermos conhecer o espírito humano, podemos fazê-lo através das ciências humanas, 

como a psicologia, mas o outro aspecto do espírito humano, o cérebro, órgão biológico, 

será estudado pela biologia.   

Vivemos numa realidade multidimensional, simultaneamente econômica, psicológica, 

mitológica, sociológica, mas estudamos estas dimensões separadamente, e não umas em 

relação com as outras. O princípio de separação torna-nos talvez mais lúcidos sobre uma 

pequena parte separada, mas nos torna cegos ou míopes sobre a relação entre a parte e o 

seu contexto (MORIN, 2000, p.65). 

 

Uma das conseqüências dos saberes constituídos a partir desse modelo educacional é 

a dificuldade de entender as coisas em seu conjunto e, conseqüentemente, de analisar os eventos 

de maneira consciente e crítica. Por outro lado, seguindo a tendência ocidental de separação das 

coisas em pares de oposição, observamos a divisão do globo entre o “ocidental – sinônimo  

sinônimo de modernidade e boa vida – e os Outros, o restante dos povos e culturas do planeta” 

(LANDER, 2005, p.26).  

A modernização é apontada como a única forma de destruir as “relações arcaicas” 

ainda existentes, apontadas como as principais responsáveis pelo atraso e pobreza. Sendo assim, a 

industrialização e a urbanização são consideradas como o caminho mais curto para o protótipo 

ocidental de desenvolvimento.  

Entretanto, é exatamente sob o imperativo do desenvolvimento que, a partir da 

intensificação do processo de industrialização, observa-se a ampliação dos impactos ambientais 

evidenciados, dentre outras coisas, pelo aumento significativo das emissões de gases de efeito 

estufa
6
 e da degradação das áreas florestais. Assim, a partir da segunda metade do século XX, 

consolida-se a postura extremamente predatória do homem ocidental sobre a natureza. Postura 

essa, que hoje traz conseqüências desastrosas experimentadas por todos os povos do planeta. É o 

caso, por exemplo, do desequilíbrio do regime de chuvas, da extinção de espécies e da escassez 

de recursos vitais como o ar, o solo e a água, eventos que constituem parte integrante do nosso 

cotidiano (RICKLEFS, 2003; IPCC, 2007). 

Ironicamente, o sistema econômico que difunde a idéia de um mundo desenvolvido e 

globalizado ainda não se mostrou capaz de globalizar os aspectos positivos deste 

desenvolvimento como a riqueza, o acesso às tecnologias e nem mesmo a requisitos 

                                                
6 Segundo Ricklefs (2003:472), “antes de 1950 a concentração de CO2 na atmosfera era da ordem de 280 ppm . 

Durante os últimos 150 anos os quais testemunharam um grande aumento na queima de madeira, carvão, óleo e gás 

para produção de energia ela aumentou para mais de 350ppm. As estimativas atuais do aquecimento global no 

próximo século sugerem um aumento da temperatura global média entre 2°C e 6°C”.  
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fundamentais como alimentação e moradia. Diante do exposto, são inevitáveis as indagações: o 

que o discurso capitalista concebe como desenvolvimento? Para quem esse desenvolvimento é 

pensado? 

Nos moldes em que tem sido empregado talvez a maneira mais correta de buscar o 

entendimento desse termo seja pensa-lo como sinônimo da remoção do envolvimento, da 

coletividade, da capacidade de pensar criticamente, enfim para remoção dos entraves que se 

impõem aos interesses daqueles que detêm o capital e as vantagens dele provenientes
7
. 

Assim, através de um discurso refinado e, por isso mesmo, alheio ao custo social, 

político, cultural e ambiental, o que se percebe é que a noção de desenvolvimento engendrada 

pelo capitalismo está pautada em uma modernidade buscada a qualquer custo através de ações 

questionáveis. Conseqüentemente, sob a dinâmica desse sistema econômico, o homem moderno 

tem utilizado os recursos naturais numa velocidade incompatível com a manutenção dos diversos 

ecossistemas
8
, tratando-os unicamente como bens de consumo inesgotáveis. Resultado: uma crise 

ambiental de proporções ainda não medidas e que nos convida a uma urgente reflexão sobre 

muitos paradigmas e antigas certezas. 

Edgardo Lander afirma neste sentido, que a busca por alternativas à conformação 

profundamente excludente e desigual do mundo moderno exige um esforço de desconstrução do 

caráter universal e natural da sociedade capitalista-liberal, constituído sobretudo através das 

sucessivas separações do mundo e da articulação dos saberes modernos com a organização do 

poder. Enrique Leff explica as conseqüências dessas separações e dessa articulação da seguinte 

maneira: 

 

O monoteísmo e a idéia absoluta como princípios invisíveis que regem a vida, foram 

transferidos para o campo do conhecimento como um logos que orienta o mundo ... Este 

                                                
7 Agradeço ao colega Adriano Castorino, pela gentil contribuição nesse ponto da reflexão. 
8 Um ecossistema é resultado da interação de fatores bióticos (como a composição de espécies presentes e seu 

comportamento) e abióticos (disponibilidade de nutrientes e luz solar). É nesta relação de interação que se 

fundamenta os processos naturais de regeneração que garantem a vitalidade dos ecossistemas, ou seja, qualquer 

desequilíbrio que leve a acumulação ou a depressão de algum componente do ecossistema é normalmente corrigido 
por processos dinâmicos do próprio meio. Isso confere aos sistemas naturais uma certa capacidade de resiliência. 

Nesta perspectiva, em condições normais a relação consumidor / recurso, em dado sistema tende a atingir um estado 

estacionário pois, à medida que um recurso se torna escasso, a eficiência da exploração cai o que faz declinar 

também as populações consumidoras até que se estabeleça novamente o equilíbrio. Entretanto, segundo Ricklefs 

(2003:463) “devido a capacidade da população humana em explorar sistemas naturais ter escalado para níveis 

desproporcionais por sua capacidade em usar ferramentas, os recursos renováveis podem não se tornar escassos até 

que estejam bem próximos de seu esgotamento”. Neste sentido é importante ressaltar que quando os processos 

naturais são rompidos, os ecossistemas podem não ser mais capazes de manterem a si próprios. 
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passou da dissociação do ser e do ente que abriu a reflexão ontológica e epistemológica 

do pensamento metafísico e filosófico para a dissociação entre objetos e sujeitos que 

fundou o projeto científico da modernidade: ali pode forjar-se uma ciência econômica 

em um ideal mecanicista, nas leis cegas do mercado que têm determinado a 

economização do mundo e o predomínio da razão instrumental sobre as leis da natureza 

e os sentidos da cultura desembocando numa crise ambiental (LEFF, 2003, p.20).    

 

Percebe-se, nesse sentido, que a constituição dos saberes e as idéias cosmológicas 

estão intimamente relacionadas à prática econômica (ÅRHEN, 1993). Isso nos ajuda a visualizar 

como a repartição do mundo em pares de oposição, fruto da nossa cultura ocidental, é claramente 

refletida em problemas característicos da era moderna: a ostentação e a pobreza extrema, a 

superprodução contrastada com a fome e um grande avanço tecnológico contraposto a uma 

também grande degradação ambiental.  

A questão ambiental constitui-se, assim, como um exemplo bastante ilustrativo das 

conseqüências da postura imperialista assumida pelo homem moderno diante de outros povos e 

ante ao meio ambiente. Desse modo, Enrique Leff (2003) afirma que a questão ecológica nos 

interroga hoje sobre nosso conhecimento do mundo e irrompe, no cenário político, cient ífico e 

educacional como um dos problemas mais importantes do século.  Segundo ele, a complexidade 

ambiental, muito mais do que pensar de forma interdisciplinar os saberes ocidentais, exige um 

encontro com outras culturas, ou seja, com outros “saberes arraigados em cosmologias, 

mitologias, ideologias, teorias e saberes práticos que estão nos alicerces da civilização moderna” 

(2003, p.23).  

O saber ambiental emerge, portanto, como um processo de valoração real das 

identidades culturais, das práticas ditas tradicionais e dos processos produtivos das populações 

urbanas, camponesas e indígenas oferecendo novas perspectivas para a reapropriação subjetiva da 

realidade (LEFF, 2007). Esse panorama de crise evidencia, assim, a necessidade de novos 

padrões, ou seja, de uma nova racionalidade capaz de garantir uma relação mais justa e equânime 

entre todos os seres vivos. Isso implica a desconstrução do conceito de desenvolvimento e um 

esforço no sentido da desnaturalização e desuniversalização daquilo que entendemos por 

modernidade (Lander, 2005). Desse modo, alguns conceitos capitalistas têm sido confrontados 

por uma mudança de paradigmas que evidenciam valores que dão uma nova direção ao 

desenvolvimento econômico. 
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1.1- EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ECOPEDAGOGIA E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

Com a constatação da crise ambiental, fala-se de um novo modelo de 

desenvolvimento capaz de conciliar o processo econômico com a dinâmica ecológica e 

populacional. Emergem daí debates teóricos e políticos motivadores de novos paradigmas que, 

independente dos discursos que os fundamenta, apontam para a necessidade de um saber que 

integre princípios, valores e técnicas. A partir de então, termos como educação ambiental e 

desenvolvimento sustentável passam a ser largamente utilizados. 

Entretanto, muito mais que evidenciar a incompatibilidade entre o modelo ocidental 

de desenvolvimento e a manutenção da vida na terra, a crise ambiental aponta para as 

desigualdades e injustiças sociais que alimentam a economia capitalista. Assim, o conceito de 

ambiente deixa de se limitar apenas a um viés ecológico e passa a incorporar também os 

processos sociais e políticos que determinam a problemática ambiental.  

É exatamente neste contexto de busca por alternativas ao produtivismo neoliberal que 

a educação ambiental enfatiza a necessidade de uma ética ambiental e de processos participativos 

voltados para superação das injustiças sociais e ambientais. Nesse sentido, é necessária uma nova 

pedagogia capaz de formar sujeitos com valores, atitudes e competências para aprender e atuar 

dentro da concepção de um mundo constituído a partir de sistemas socioambientais complexos. 

No entanto, o observado é que o discurso neoliberalista, com os mecanismos de 

mercado, reduziu a educação ambiental a um mero processo de conscientização dos cidadãos e a 

capacitação de profissionais para uma gestão ambiental orientada para a maximização 

econômica. O mesmo é observado em relação a muitos discursos que envolvem o 

desenvolvimento sustentável. 

 O Relatório de Bruntland (1988) define desenvolvimento sustentável como um 

processo que permite a satisfação das necessidades da população atual sem o comprometimento 

da capacidade de atender as gerações futuras. Devido a sua grande capacidade de agrupar idéias e 

interesses, esse conceito foi rapidamente popularizado e suplantou paradigmas anteriores como, 

por exemplo, o ecodesenvolvimento, que defendia a gestão participativa dos recursos e a 

necessidade de fundar novos modos de produção e estilos de vida a partir das condições e 

potencialidades ecológicas de cada região.  



20 

 

Segundo Raynaut (2004), enquanto para alguns desenvolvimento sustentável 

significa achar os meios técnicos para continuar a produzir no mesmo ritmo, mas reduzindo os 

danos ambientais, para outros significa priorizar a proteção ambiental. Outros, por fim, 

privilegiam a sustentabilidade social, buscando reduzir a pobreza, considerada como principal 

fonte de desequilíbrio nos sistemas sociais e causas de danos aos meios naturais. Assim, é 

exatamente por sua capacidade de agrupar interesses, que a idéia de desenvolvimento sustentável 

abre margem para ambigüidades e interpretações contraditórias, exigindo por isso uma análise 

cuidadosa. 

Enrique Leff (2002) afirma, assim, que o mesmo Relatório de Bruntland, que 

consolidou o discurso do desenvolvimento sustentável, busca um terreno comum onde propor 

uma política de consenso, capaz de dissolver as diferentes visões e interesses de países, povos e 

classes sociais, que plasmam o campo conflitivo do desenvolvimento. Segundo este autor, a 

ambivalência do discurso da sustentabilidade tem resultado mais freqüentemente na manutenção 

das atuais práticas econômicas. Nesses termos, a sustentabilidade ecológica passa a ser apenas 

uma condição da sustentabilidade do processo econômico, nesse caso, procura-se manter o 

mínimo para explorar o máximo. O discurso neoliberal pressupõe, portanto, que: 

 

Os problemas ecológicos não surgem como resultado da acumulação de capital. Para a 

proposta neoliberal teríamos que atribuir direitos de propriedade e preços aos bens e 

serviços da natureza para que as clarividentes leis do mercado se encarreguem de ajustar 

os desequilíbrios ecológicos e as diferenças sociais, a fim de alcançar um 

desenvolvimento sustentável com equidade e justiça ... Procura-se assim, incorporar a 

natureza ao capital mediante a uma dupla operação: por um lado, tenta-se internalizar os 

custos ambientais do progresso; além disso, instrumentaliza-se uma operação simbólica 

que recodifica o homem, a cultura e a natureza como formas aparentes de uma mesma 
essência: o capital ... As estratégias de sedução e a simulação do discurso da 

sustentabilidade constituem o mecanismo extra-econômico por excelência da pós-

modernidade para a reintegração do ser humano e da natureza à racionalidade do capital 

(LEFF, 2002, p. 22; 23 e25).       

 

A expressão capital natural, que consiste em uma metáfora para designar os recursos 

naturais quando vistos como meios de produção, tem sido utilizada, por exemplo, pelas ciências 

naturais. Assim, no engodo da proposta neoliberal, observamos  a  mercatilização de muitos 

“recursos” naturais. Um exemplo bastante ilustrativo é a água. Através do discurso da degradação 

ambiental, da escassez e do Estado mínimo, a água passa a ser uma moeda valiosa. Portanto, 

enquanto o comércio de água engarrafada expande-se consideravelmente, no setor de energia 

hidrelétrica, empresas privadas, são incentivadas financeira e institucionalmente a operar e 
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vender energia. Não obstante, temos hoje a outorga dos direitos de uso da água e uma grande 

pressão sobre os órgãos ambientais para acelerar a instalação de novos empreendimentos (IORIS, 

2006).  

Augusto Ioris (2006) afirma, desse modo, que ao apresentar demagogicamente a 

cobrança pelo uso da água como „benéfica para toda a sociedade‟ faz-se uma defesa abstrata do 

meio ambiente, omitindo quem no passado foi responsável por sua degradação e quem ganha 

com as novas ferramentas de gestão. Segundo ele, o discurso neoliberal nos faz acreditar que não 

existe contradição entre ambiente e o atual modelo econômico, de modo que os mecanismos de 

mercado são transformados no meio mais certo e eficaz de internalizar as condições ecológicas e 

os valores ambientais ao processo de crescimento econômico.  

É neste contexto de conflitos de interesses e discursos sedutores que a ciência deixa 

de ser um processo acumulativo de conhecimentos para incorporar a questão do poder no saber e 

do caráter estratégico do conhecimento (LEFF, 2002, p.2007). Assim, a educação converte-se em 

um meio também estratégico para formar os valores, habilidades e capacidades necessários para 

solução dos desequilíbrios e injustiças, mostrando-se fundamental para orientar a transição para 

uma sustentabilidade real, que não seja somente econômica, mas também social e ambiental.  

Para Moacir Gadotti (2001, p.89) “o desenvolvimento sustentável tem um 

componente educativo formidável: a preservação do meio ambiente depende de consciência 

ecológica e a formação da consciência ecológica depende de educação”. Entretanto para que de 

fato se torne possível uma “cultura de sustentabilidade” através da “incorporação de uma 

racionalidade ambiental ao processo de ensino-aprendizagem”, Enrique Leff (2002) chama 

atenção ainda para a necessidade de um  

 
questionamento do edifício do conhecimento e do sistema educacional, partindo do 

pressuposto que ambos se inscrevem dentro de aparelhos ideológicos do Estado que 

reproduzem o modelo social desigual, insustentável e autoritário, através de formações 

ideológicas que moldam os sujeitos sociais para ajusta-los às estruturas sociais 

dominantes (LEFF, 2002, p.256).  

 

Diante dos questionamentos suscitados pela a crise ambiental, a educação ambiental 

nos incita, portanto, a pensar criticamente tanto o funcionamento dos sistemas educacionais, 

quanto os métodos e as práticas da pedagogia ocidental. Dessa forma, somos inquiridos a 

repensar muito mais que nosso conhecimento disciplinar, somos desafiados a produzir e difundir 

os novos saberes. 
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É exatamente do questionamento do sistema educacional ocidental e de suas teorias 

pedagógicas que surge a ecopedagogia. Podendo ser vista tanto como um movimento 

pedagógico, no sentido de movimento social e político, inspirado pela ecologia, quanto como 

uma nova abordagem curricular, a ecopedagogia defende a renovação educacional a partir de 

uma aprendizagem pautada na vivência cotidiana, na trandisciplinaridade e no holismo com 

vistas a gerar uma nova concepção de educação que incite a população a mudar as relações 

humanas, sociais e ambientais. 

Essa pedagogia ambiental exige, portanto, a formação de consciências, saberes, 

responsabilidades e habilidades que são possíveis a partir de uma relação dialógica entre teorias e 

experiências concretas com o meio físico. Nesse sentido, faz-se necessário orientar a educação 

dentro do contexto social e na realidade ecológica e cultural onde se situam os sujeitos 

envolvidos no processo educativos. Isso nos leva a questionar a tendência de adotar concepções 

homogêneas da realidade, imitando e aplicando modelos científicos, tecnológicos e sociais 

produzidos em contextos diferenciados (LEFF,2002). 

A ecopedagogia pretende, portanto, ir muito além da escola. Ela pretende  atingir toda 

a sociedade. Por isso Moacir Gadotti (1998) afirma que a ecopedagogia não é somente uma 

pedagogia a mais. Para ele, a ecopedagogia só tem sentido quando entendida como um projeto 

alternativo global em que a preocupação não está unicamente na preservação da natureza 

(Ecologia Natural), ou no impacto das sociedades humanas sobre os ambientes naturais (Ecologia 

Social), mas num novo modelo de civilização sustentável do ponto de vista ecológico (Ecologia 

Integral) o que implica uma mudança nas estruturas econômicas, sociais e culturais (Gadotti, 

1998, p.6). 

Entretanto, mais do que “ecologizar” nossos saberes para transformar as relações 

sociais e ambientais, como afirma Gadotti (2001), Henrique Leff (2002) chama a atenção para a 

necessidade da formação de um novo saber a partir de um diálogo entre saberes distintos, entre as 

mais diversas identidades e práticas culturais. Esse saber que Leff chamou de saber ambiental 

implica, segundo ele, não só a elaboração de novas teorias sobre as relações ambientais e novas 

capacidades técnicas e profissionais, mas também a formulação de novas cosmovisões e a 

reorientação dos valores que guiam o comportamento humano.  

Em suma, somos instigados a repensar, a abrir, a ampliar a noção de ambiente e de 

abandonar a postura que nos leva a encarar as culturas diferentes somente como algo exótico. Só 
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assim será criado um espaço para uma relação mais dialógica entre culturas, saberes e práticas. 

Requisito fundamental para formação de um saber capaz de apontar caminhos para a solução da 

atual crise ambiental, que é nada menos é do que uma crise de civilização.  

A questão ambiental, ao induzir uma reflexão sobre a apropriação filosófica, 

econômica, tecnológica e cultural da natureza, problematiza a racionalidade ocidental e as bases 

da produção capitalista (LEFF, 2007). Questiona também as estratégias de poder que perpassam 

os discursos e práticas que hoje envolvem o meio ambiente e seu uso. Por isso, o saber ambiental 

nos convida, sobretudo, a extrapolarmos conceitos através de uma visão crítica. 

O ambiente questiona, portanto, as ciências para transformá-las a partir da construção 

de uma outra racionalidade (LEFF, 2003). Somos instigados, desse modo, a nos desvencilharmos 

dos conceitos prefixados, somos convidados a desaprender e dessujeitar-nos dos conhecimentos 

concebidos de modo a permitir que o nosso saber se enriqueça através da relação dialógica e 

respeitosa com outros saberes.  

 

 

1.2- A ECOPEDAGOGIA INDÍGENA: UMA LIÇÃO A APRENDER ATRAVÉS DE 

OUTRA LÓGICA DE ENSINAR 

 

É preciso ter sempre em vista que o modo de intervenção no meio ambiente adotado 

pelas sociedades ocidentais não é o único possível, porque as formas de intervenção sempre 

dependerão do olhar lançado sobre meio a nossa volta. Nesse sentido, pensar o ambiente além de 

seu universo específico, desaprender e dessujeitar-se dos conhecimentos concebidos significa 

exatamente desvencilhar-nos do nosso etnocentrismo para reconhecer a existência de outras 

formas de ser e de apreender o mundo que são igualmente válidas e importantes. E, como vimos, 

esta é, segundo Enrique Leff, uma atitude fundamental para formação do Saber Ambiental.  

Neste contexto, as culturas indígenas constituem um exemplo bastante elucidativo de 

outras formas de interagir com o ambiente e pensar a educação. Diferentemente do pensamento 

ocidental, a natureza para os povos indígenas não é somente o lugar de onde retiram sua 

subsistência pela coleta, agricultura, caça e pesca; mas é também lugar de experiências espirituais 

e educacionais e, além disto, objeto de uma observação cuidadosa e atenta que nomeia, ordena e 

classifica as diversas espécies naturais do meio em que vivem (CARRARA,1993). 
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A dinâmica do saber indígena revela uma pedagogia que envolve, mestres, aprendizes, o 

meio em que se vive, a natureza, a vida animal e vegetal em lições de respeito (MUÑOZ, 2003). 

Por isso, o que enriquece e confere grande eficácia ao saber indígena é sua pedagogia própria 

que, dentre outras coisas, resulta em diferentes estratégias e atitudes como, por exemplo, as de 

“saber cuidar” (BOFF, 1999).   

Além de gerar formas de percepção e técnicas específicas para a apropriação social da 

natureza e transformação do meio, a cultura também exerce grande influência no que toca as 

formas de ensinar e aprender. Vygostsky (1988) explica, nesse sentido, que a “internalização” 

que gera a aprendizagem é mediada pela cultura e está a ela intimamente relacionada, de modo 

que o pluralismo de idéias e práticas pedagógicas implícitas na diversidade cultural abre uma 

gama de possibilidades no que diz respeito aos processos de ensino aprendizagem. Portanto, 

também o modelo ocidental de educação é apenas mais um, dentre os muitos modos de ensinar e 

aprender. 

Ao contrário do que comumente se imagina, a educação indígena existe 

tradicionalmente na vida cotidiana das aldeias. O que a faz passar despercebida ante nossos olhos 

é o fato de ela ser essencialmente distinta da educação praticada na sociedade capitalista. 

Enquanto nesta a escola é institucionalizada e a educação é universalizante marcada pela 

capacitação individual com vistas a produzir para possuir mais, nas sociedades ameríndias 

existem muitos lugares onde se pode aprender. Dessa maneira, o meio ambiente e as próprias 

casas se transformam, por assim dizer, em sala de aula. Nessas sociedades, aprende-se sobretudo 

através do convívio social e da interação com meio envolvente.  

Outra característica que distancia a pedagogia indígena da ocidental é o fato dela não 

girar em torno da disciplinarização do conhecimento, por isso pode-se aprender sobre tudo a todo 

o momento. Sendo o conhecimento uma necessidade para resolver os problemas que se impõem 

na vida social e na interação com o meio ambiente, trabalha-se com o princípio que a 

aprendizagem deve partir da vontade do aprendiz, aquele que ensina deve apenas estimulá-la. O 

aprendizado é gradativo, segue o ritmo próprio de cada individuo e visa modificar não somente a 

ele, mas também as relações com meio no qual se está inserido.  

De forma similar, de acordo com Gadotti (2001), a ecopedagogia propõe que a 

aprendizagem deve ser promovida a partir da vida cotidiana, subsidiada na percepção e no 

sentido das coisas. Considera ainda que a aprendizagem deve ser significativa para o aprendiz a 
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ponto de mudar  seu comportamento e propiciar sua interação com o meio. Afinal, “o homem não 

vive autenticamente enquanto não se acha integrado a sua realidade” (FREIRE, 1989, p.9 apud 

GADOTTI, 2001, p.80).  

Assim, a exemplo do que diz Paulo Freire e do que propõe a ecopedagia, a pedagogia 

indígena fundamenta-se no exemplo e na experimentação, porque aprende-se através do convívio 

social e do trabalho, de modo que o conhecimento só faz sentido quando colocado a serviço de 

todos. A reciprocidade é nesse sentido um valor sumamente educativo que ensina que sempre se 

deve dar ao outro, inclusive ao meio natural, aquilo que se espera dele receber. 

Outro ponto que também aproxima a ecopedagogia com aquilo que fundamenta as 

concepções pedagógicas de muitas sociedades indígenas é o entendimento da importância de uma 

visão holista para a administração mais racional dos recursos naturais. De acordo com essa visão, 

o mundo é uma grande comunidade cósmica que tem seus elementos intimamente relacionados.  

Dessa forma, o pensamento das sociedades ameríndias exemplifica bem aquilo que 

Moraes (2004), chamou de pensamento ecossistêmico, ou seja, um pensamento que se estende 

além da ecologia e compreende também a cultura, a sociedade e o indivíduo levando-nos, como 

diz Gadotti (2001, p.85), a “ver a terra como um organismo vivo” e não como um “ser inanimado 

a ser conquistado pelos homens”.  

É fundamentada nessa forma de pensamento que se constitui aquilo que Kaj Århen 

(1993) chamou de ecosofia, ou seja, “uma filosofia da natureza investida de valor normativo; o 

conhecimento ecológico convertido em crença” (ÅRHEN, 1993, p.122). Segundo esse autor, essa 

concepção de mundo que pensa homens, animais e o cosmos inteiro como uma grande 

comunidade ordenada pelos mesmos princípios da sociedade humana produz um modo de 

interação com a natureza completamente diferente daquele em que o homem se define como uma 

forma radicalmente distinta e superior a todos os outros seres viventes.  

Nesse contexto, em um momento em que a crise ambiental segue derrubando 

paradigmas e destituindo antigas certezas, dentre as muitas lições a serem aprendidas com os 

povos indígenas, está a de que uma relação atenta e respeitosa com o meio ambiente não é uma 

questão de atraso ou primitivismo, mas, ao contrário, uma questão de racionalidade e 

sobrevivência. Sendo exatamente esta a certeza da ecopedagogia.  

Todavia, historicamente as sociedades indígenas têm sido consideradas como 

incapazes de produzir conhecimento e por isso durante muito tempo as escolas das aldeias foram 
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“destinadas à civilização dos índios (leia-se a sua negação como tais) em lugar do e para o 

exercício indígena da autonomia” (LOPES DA SILVA, 2001, p.10). Esse tipo de escola, com 

objetivo integracionista, até bem pouco tempo refletia as políticas de educação escolar indígena 

no Brasil, atentando assim através do tempo contra a alteridade e as diferenças culturais dos mais 

de 200 povos indígenas que aqui vivem.   

Desse modo, a relação homem/ meio ambiente, usada como parâmetro de 

comparação entre as cosmologias indígenas e a ocidental, constitui um recurso eficaz que nos faz 

entender de forma fácil a disparidade de alguns conhecimentos produzidos por essas sociedades. 

Dessa forma, a investigação de como acontece a discussão ambiental dentro das escolas de povos 

que tem lógicas tão distintas de conceber o mundo e se relacionar com a natureza, são de extrema 

valia por nos dar a possibilidade de avaliar as potencialidades e limites do intercâmbio de saberes 

dentro da escola indígena que hoje se deseja diferenciada e é buscada pelos povos indígenas 

como instrumento de luta.  

Além disso, a partir do momento que somos instigados a repensar nosso modo de 

“apreender” e interagir com o meio ambiente, contrapondo nossa cultura e dialogando com o que 

nos é alheio, nos tornamos mais conscientes da necessidade de pensarmos uma educação 

diferente também para a sociedade não-indígena.  

 

 

1.3- O MUNDO EM PERSPECTIVA: O MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO 

PENSAMENTO AMERÍNDIO  

 

Entretanto, alheio a importância de dialogar com o outro e fundamentado no 

eurocentrismo e na tradição intelectual evolucionista, que por muito tempo forneceu instrumentos 

teóricos e ideológicos, o Ocidente ainda hoje dilui e nega a alteridade. Nestes termos podemos 

entender que “o colonialismo não se dá apenas pela organização colonial do mundo mas, 

simultaneamente e sobretudo  através da constituição colonial dos saberes, das linguagens e do 

imaginário” (LANDER, 2005, p.26). 

O fato é que a herança do pensamento dualista invade até mesmo nossa concepção de 

ser humano. Segundo essa concepção, “somos criaturas constitucionalmente divididas, com uma 

parte imersa na condição física da animalidade e outra na condição moral da humanidade” 
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(INGOLD, 1995). Pensando dessa forma condicionamos a qualidade distintiva dos seres 

humanos ao plano moral da cultura e acabamos por reduzir a concepção de homem ao modelo 

ocidental de ser. 

Ao afirmar, no entanto, que o pensamento das sociedades denominadas de primitivas 

não é uma forma balbuciante da ciência, mas na verdade um tipo diferente de “construir o 

conhecimento”, o antropólogo Cláude Lévi-Strauss rompeu com essa tradição intelectual que 

chama os povos sem escrita de primitivos e afirma que os mesmos possuem um tipo de 

pensamento ilógico guiado pelas necessidades alimentares e sexuais. 

Para Lévi-Strauss (1997) o que acontece na verdade é que não existe somente um, 

mas dois modos diferentes de pensamento científico: o que segue a sistemática da ciência 

ocidental e aquele que segue a lógica, do que o autor chamou, de ciência do concreto. Contudo 

ambas as formas têm o mesmo fim que é permitir ao homem a experimentação e o conhecimento 

do mundo. Nesta perspectiva, aquilo que a ciência ocidental denominou de ilógico é apenas uma 

outra lógica usada para entender o mundo. 

A ciência do concreto é a base do pensamento ao qual Lévi-Strauss deu o nome de 

Selvagem. O Pensamento Selvagem, não se refere, todavia, apenas a lógica de pensamento dos 

povos ditos primitivos, mas a toda lógica de pensamento que não segue a sistemática da ciência 

ocidental. Trata-se, portanto, de duas formas distintas de organizar as idéias de modo que 

enquanto o pensamento científico parte das estruturas para construir os fatos, a ciência do 

concreto parte dos fatos para construir as estruturas. Enquanto esta se baseia no percepto, o 

pensamento científico se baseia no conceito.  

Essas formas diferentes de pensamento não correspondem, assim, a estágios desiguais 

do pensamento humano, mas a dois caminhos distintos: um muito próximo da intuição sensível e 

outro mais distanciado. Entretanto ambos caminhos conduzem ao mesmo destino que é o 

conhecimento e “experimentação” do mundo. Assim, embora a experiência que leva as 

sociedades diferentes a conhecer o mundo seja distinta, a necessidade de conhece-lo é parte 

inseparável da essência humana. Lévi-Strauss (1978) nesse sentido que 

 

Uma das muitas conclusões que pode se extrair da investigação antropológica é que a 

mente humana, apesar das diferenças culturais entre as diversas frações da humanidade, 

é em toda parte uma mesma coisa, com as mesmas capacidades. [Apenas] não se pode 

desenvolver imediatamente e ao mesmo tempo todas as capacidades mentais humanas. 
Somente se pode usar um setor diminuto, e esse setor nunca será o mesmo, já que varia 

em função das culturas (LEVI-STRAUSS, 1978, p.33) 
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Além disso, segundo Lévi-Strauss (1970, p.140), “o pensamento selvagem tem um 

prodigioso apetite de lógica. Ele quer explicar tudo, integrar tudo, e por isso ele é capaz de 

construir sistemas de uma fantástica complexidade, como os mitos”. O mito, de acordo com esse 

antropólogo, é ao mesmo tempo uma história contada e um esquema lógico, que o homem cria 

para resolver problemas que se apresentam sob planos diferentes, integrando-os numa construção 

sistemática, que apesar de falhar no sentido de dar poder sobre o meio natural, dá a esse homem a 

sensação extremamente importante de que ele entende o universo. 

Portanto, as idéias, imagens e símbolos que permeiam as mitocosmologias indígenas 

podem ser desconhecidos e parecer estranhos, mas as questões de que falam são essencialmente 

humanas e universais (LOPES DA SILVA, 2005). A análise dos mitos, da história e da 

cosmologia das sociedades ameríndias, tem evidenciado que elas possuem um acervo de saberes 

significativamente elaborados, sobretudo, no que toca a relação do homem com o meio ambiente. 

O antropólogo Philippe Descola (1996), chama atenção para a existência de 

diferentes concepções de natureza que variam de acordo o sistema cosmológico de cada 

sociedade. Segundo ele, do mesmo modo como o sistema de parentesco estabelece as normas 

para as relações entre pessoas, os sistemas cosmológicos regulam as relações entre humanos e 

não-humanos. Nesta perspectiva, Descola estabelece três modos de objetivação dos elementos do 

meio ambiente e também três formas distintas de relação entre os humanos e o meio ambiente. 

Totemismo, animismo e naturalismo constituem os três modos possíveis de 

objetivação da natureza. Os dois primeiros são comuns entre os povos ameríndios e o último é 

típico das cosmologias ocidentais. Segundo este autor, enquanto no Totemismo os signos da 

natureza são utilizados para determinar logicamente a ordem interna da sociedade tornando a 

relação natureza e cultura metafórica e marcada pela descontinuidade, no Animismo essa relação 

é caracterizada por uma continuidade do tipo sócio-mórfica através da atribuição de 

características sociais às espécies animais. O Naturalismo por fim, é caracterizado por uma 

descontinuidade metonímica entre o homem e o meio natural, evidenciada pela dificuldade do 

homem ocidental de se ver como parte do meio ambiente. 

Predação, reciprocidade e proteção constituem, por sua vez, os modos de relação 

entre homem e meio ambiente estabelecidos por Descola. Segundo este autor a predação é 

caracterizada pela ausência de um sistema de troca, porque, toma-se algo sem oferecer nada em 
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compensação. A predação pode ser considerada recíproca nos casos, por exemplo, em que através 

de feitiços ou de ataques animais um outro nível cósmico responde à ação imprudente de uma 

pessoa.  

A reciprocidade, por outro lado, pressupõe uma forte interação, seja de  serviços, 

alimentos ou energias entre os diferentes níveis cosmológicos e seus habitantes, estabelecendo 

assim, um sistema de troca recíproca. Já a proteção implica uma relação de dependência entre 

humanos e não-humanos. Ela é considerada recíproca quando estabelece um vínculo de qualquer 

natureza com uma divindade protetora, o que é o caso das vacas para os indianos, e utilitária 

quando corresponde a uma base de subsistência, caso das criações gado, ovelhas e inúmeros 

animais destinados ao consumo (GIRALDIN, 2004 b).  

O fato é que ao contrário da percepção ocidental, para muitos povos indígenas a 

humanidade está situada ao lado de uma variedade de outras classes de seres viventes importantes 

e valorizados que apreendem o mundo sob pontos de vista distintos. Natureza e sociedade 

interagem, desse modo, através de um “processo contínuo de reciprocidade marcado pelas 

metáforas e símbolos, mitos e cerimoniais e mesmo por comportamentos dos mais cotidianos 

como resguardos, evitação ou abstinências de atividades” (GIANNINI, 2005, p.152).  

A interlocução entre os diferentes domínios cosmológicos é feita pelo xamã, 

indivíduo sobre-humano, cujos poderes são adquiridos “extra sociedade”. Segundo Giannini 

(2005), o xamã tem o poder de transitar entre as diferentes realidades cósmicas. Ele  vive na 

sociedade dos homens e, ao mesmo tempo compartilha da sociedade dos animais e do 

sobrenatural. Dentre os seus atributos está negociação de boas caçadas, fartas pescarias ou ainda 

a cura de uma pessoa doente.  

As concepções de corpo, alma e pessoa, determinam a percepção de doença e também 

fundamentam em grande medida a postura adotada diante do meio. São necessários cuidados 

específicos que visam impedir a fuga e/ou a captura da alma, evento que pode ocasionar a perda 

de vitalidade e até a morte de uma pessoa. Neste sentido Lopes da Silva explica o seguinte:  

 

Todo cuidado é pouco: gestos bruscos, choros prolongados e altos, irritação ou zanga 
demasiada, falar alto demais... tudo pode favorecer a fuga da alma, a perda da vitalidade 

do sangue, da saúde. Neste sentido, ecologia, dieta, conduta individual e social, 

atividades rituais, tudo se enfeixa e se articula em torno de uma teoria que regula as 

relações entre vivos, sejam eles humanos animais ou vegetais e entre vivos e mortos, 

definindo o lugar e contribuição de cada um na constituição deste universo integrado, 

global e uno (LOPES DA SILVA, 2005,  p.85). 
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É importante ressaltar, portanto, que para os povos indígenas “a doença não é 

somente aprendida segundo sua realidade biofísica, mas também segundo suas relações possíveis 

com outros domínios de experiências” (BUCHILLET, 1988, p.30), assunto que Giraldin (2001) 

abordada de forma interessante mostrando as concepções Apinajé de doença. As enfermidades 

são freqüentemente atribuídas ao feitiço, que pode ser tanto resultado da atividade de uma pessoa, 

quanto a resposta de entidades de outros níveis cosmológicos à uma relação de atitude indevida. 

Em outras palavras, a apropriação desmedida do mundo animal encoleriza suas entidades 

protetoras que, usam do feitiço, para controlar a ação predatória dos homens. É necessário 

portanto manter uma relação equilibrada com os outros níveis cosmológicos através de uma 

postura atenta e respeitosa diante do meio ambiente.  

Neste sentido, as mulheres Apinajé
9
 cultivam a terra como se estivessem a plantar 

seus próprios filhos no solo, de modo que para consumir os frutos, na época da colheita, 

conversam antes com as plantas como se estivessem a pedir autorização (GIRALDIN, 2001). Do 

mesmo modo, os Desana
10

 acreditam que os ecossistemas constituem áreas da superfície terrestre 

que recebem energias cósmicas e atmosféricas que precisam de cuidados específicos para que 

essa força vital não se esvaia (REICHEL-DOLMATOFF, 1993). Como estes, outros povos 

Tukano também praticam a agricultura através de um manejo criterioso baseado na derrubada de 

pequenas partes da mata que são cultivadas em um sistema rotativo que garante o reflorestamento 

natural e a recomposição do solo (CORREA, 1993; DUFOUR, 1993). Além disso: 

 

Os produtos da caça, da pesca e da coleta não têm somente uma importância econômica, 

eles ocupam uma parte significativa na vida social e ritual dos Tukano. As relações de 

parentesco e casamento criam mecanismos de redistribuição dos recursos naturais 

através das trocas cerimoniais de alimentos e outros bens (BUCHILLET, 1988,  p.29).   

 

A exemplo da observação criteriosa que confere eficácia às técnicas de cultivo de 

muitos povos ameríndios Descola (1986) explica que a análise da natureza do relevo, do solo, da 

cobertura vegetal, bem como a preferência por terra plana, bem drenadas e não pedregosas são 

alguns dos critérios  que os Achuar
11

 utilizam para identificar as potencialidades agronômicas das 

áreas a serem cultivadas.   

                                                
9 Povo Jê setentrional, falante de uma variação da língua Timbira e habitante do norte estado do Tocantins.  
10 Povo Tukano (oriental) habitante da região do Alto Rio Negro no Brasil. 
11 Povo falante de uma variação da língua Jívaro, habitantes de um território localizado entre o Peru e o Equador. 
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Também a relação com as presas deve ser revestida de critério e respeito, porque a 

floresta é um espaço físico competitivo e, portanto, perigoso. Neste sentido, Århem explica que a 

caça entre os Makuna
12

 fundamenta-se numa idéia de intercâmbio. Por isso, antes de uma caçada, 

como, por exemplo, de antas, o xamã oferece coca, tabaco e breu ao dono da maloca das antas e 

em troca também solicita comida (a presa do caçador). Se não acontece este ritual xamânico, não 

se efetua, de fato, a morte da anta. E comer a carne desse animal não assoprada
13

, muito 

provavelmente levará a morte de uma pessoa. “Essa é uma forte formulação da reciprocidade 

direta: dar em reciprocidade significa vida; tomar sem reciprocidade significa morte!” (1993, 

p.119).  

A morte é vista pelos Makuna como resultado da transferência da alma de uma forma 

de vida para outra, sendo, nestes termos, um movimento entre os diferentes níveis cósmicos. 

Nesse sentido, a morte de uma pessoa neste mundo é freqüentemente resultado de sua alma ter 

sido capturada e levada para uma outra dimensão onde ganhará nova vida. Morrer é, portanto, 

necessário para que se mantenha o ciclo da vida. A morte recria a vida.  É a existência de uma 

alma liberada do corpo (através da morte) que permite o nascimento de outro corpo que abrigará 

aquela alma. A morte é, assim, imprescindível para a existência da vida.  

Ao descrever a cosmovisão Makuna Århem (1993) demonstra como ela resulta em 

uma forma racional e eficiente de administrar os recursos dos quais depende essa sociedade 

indígena:  

 

a visão de peixes e animais de caça como classe de gentes que vivem em malocas como 

os homens, proíbe a caça e a pesca nas malocas de nascimento e de dança dos animais, 

garantindo para os Makuna santuários protegidos de caça e pesca – especialmente os 

saleiros e os lugares de desova de peixes. Estes locais sagrados constituem uma espécie 

de reserva natural indígena, que protege os recursos básicos dos quais depende a 
continuidade de existência das pessoas (ÅRHEM, 1993, p.121,122).  

 

Assim, segundo Reichel-Dolmatoff (1993) o conhecimento indígena do meio 

ambiente bem como suas formas de manejo ecológico, vistos comumente como irrelevantes, 

constituem, na verdade, um corpo coerente de informações que não só constituem uma grande 

riqueza de conhecimentos, como oferecem a esse saber uma base ética sendo precisamente essa 

ética de manejo ecológico que acrescenta, de forma exclusiva, a eficácia e capacidade adaptativa 

do indígena mesmo em condições muito adversas.  

                                                
12  Povo Tukano oriental habitante da região do Rio Vaupés na Colômbia. 
13 O xamã sopra a carne para retirar os elementos maléficos que poderiam agredir o consumidor da carne. 
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Nesta perspectiva, as especificidades da visão de mundo dos povos indígenas 

resultam em diferentes maneiras de conceber a natureza que são extremamente ricas em 

significado sendo que para as compreendermos de forma satisfatória, Philippe Descola chama 

atenção para a necessidade de nos desvencilharmos do pensamento dicotômico e buscarmos as 

similaridades existentes entre elas.  

Entretanto, segundo Viveiros de Castro (1996), a própria noção de animismo 

recuperada por Descola, à medida que pressupõe a atribuição de características humanas e sociais 

aos animais, recai também numa visão dicotômica e antropocêntrica, ratificando a distinção 

ontológica entre homem e natureza. Neste sentido, esse autor explica que o animismo não é uma 

projeção figurada do humano sobre o animal, mas sim uma equivalência real entre as relações 

que humanos e animais mantêm consigo mesmos.  

Neste sentido, Lima (1999) afirma que a forma distinta dos povos ameríndios de 

conceber o mundo e se relacionar com o meio, levou muitos autores como Descola e Århem, por 

exemplo, a caracterizá-los como sociedades que não separam as categorias natureza e cultura. 

Todavia, segundo essa autora, o que ocorre não é a ausência de distinção, mas o fato de no 

pensamento ameríndio essas categorias não assumirem os mesmos conteúdos atribuídos a elas 

pelos ocidentais. Viveiros de Castro (1996:116) explica, neste sentido, que no pensamento 

ameríndio, natureza e cultura “não designam províncias ontológicas, mas apontam para contextos 

relacionais, perspectivas móveis, em suma para pontos de vista”. Propõe assim, os termos 

multiculturalismo e multinaturalismo, respectivamente, para designar os traços contrastivos do 

pensamento ocidental e ameríndio.  

Segundo esse autor, enquanto o pensamento ocidental se apóia na implicação mútua 

entre a unicidade da natureza e a multiplicidade das culturas, a concepção ameríndia baseia-se no 

contrário, na unicidade do espírito e na diversidade de corpos. Para os povos ameríndios a noção 

de humanidade está, portanto, intimamente relacionada à alma. Ser gente significa, ser dotado de 

alma, pensar, ter consciência de si e do outro, enfim ser sujeito. Seguindo essa lógica se 

estabelece o fato de que “é sujeito quem tem alma e tem alma quem é capaz de um ponto de 

vista” (VIVEIROS DE CASTRO, 1996,126). 

O fato é que para os povos ameríndios os seres constituem vários tipos de grupos 

sociais que se vêem como pessoas, mas “vivenciam” o mundo de maneira diferenciada e por isso 

possuem pontos de vista, modos de ação e experiência subjetiva distinta. Dessa forma, Viveiros 
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de Castro nos explica que enquanto a nossa cosmologia postula que o ponto de vista emana do 

sujeito e cria o objeto, o perspectivismo ameríndio pressupõe que o ponto de vista é o que 

estabelece a subjetividade de cada ser.   

É exatamente a partir do pressuposto de que, para esses povos, a subjetividade de 

cada ser é estabelecida pelo lugar de onde esse ser vê o mundo, que surge o Perspectivismo, 

teoria que explica a objetivação da natureza através da noção de ponto de vista. Segundo ela, a 

subjetividade é definida pela especificidade dos corpos, que nada mais são que uma espécie de 

roupa trocável que esconde a forma humana que é visível apenas para os seres da própria espécie 

ou à seres que conseguem transitar entre os diferentes domínios cosmológicos, como os xamãs. 

Neste contexto Viveiros de Castro explica: 

 

Ocupar um ponto vista é sem dúvida uma potência da alma, mas a diferença entre ponto 

de vista (e um ponto de vista não é senão uma diferença) não esta na alma, pois essa é 

formalmente idêntica através das espécies e só enxerga a mesma coisa em toda parte – a 

diferença é dada pela especificidade de corpos ... Entre a subjetividade formal das almas 

e a materialidade substancial dos organismos, há um plano intermediário que é o corpo 

como feixe de afecções e capacidades, e que é a origem das perspectivas (VIVEIROS 

DE CASTRO, 1996, p.128). 
 

Portanto, somos levados a concluir que se para os ameríndios todos os seres possuem 

um mesmo espírito e que a condição de sujeito está reservada àqueles que têm alma, todos os 

seres são, então, considerados como gente. Entretanto, por mais paradoxal que pareça, Lima 

(1996) afirma que isso não significa dizer que esses povos acreditem de fato que os animais são 

gente. Para tanto, essa antropóloga se apóia nos dados etnográficos recolhidos junto aos Juruna, 

povo habitante do alto Xingu. Segundo ela, os Juruna não dizem que os animais são humanos, 

mas que para si próprios os animais são humanos e têm consciência da humanidade do homem.  

Viveiros de Castro (1996) nos ajuda a entender esse aparente paradoxo, explicando 

que as “palavras ameríndias que se costumam traduzir por ser humano não denotam a 

humanidade como espécie natural, mas como condição social de pessoa, em outras palavras, 

auto-referencia do tipo „gente‟ significam pessoa e não membro da espécie humana” (p. 125). 

Em suma, “os ameríndios postulam uma continuidade metafísica e uma 

descontinuidade física entre os seres do cosmos, a primeira resultando no animismo, a segunda 

no perspectivismo” (idem, 1996:129). Nestes termos, o corpo torna-se então, o “marcador” da 

diferença de perspectiva. Por isso, os povos indígenas, atribuem grande importância à 

corporalidade que é assim revestida de muito significado. Essa importância é evidenciada, dentre 
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outras coisas, pelo fato do corpo ser usado para exprimir categorias de identidade individuais, 

coletivas, étnicas ou cosmológicas. Neste contexto, as pinturas e adereços que singularizam os 

corpos deixam de ser simples ornamentos para evidenciar a alteridade, marcando de forma 

inconfundível a identidade étnica de cada povo. 

 A importância da corporalidade e a necessidade de singularização evidenciada na 

exacerbação dos atributos étnicos explicitam a violência que envolve toda e qualquer tentativa de 

homogeneização desses povos, o que, ainda hoje, ocorre frequentemente embutidos nas várias 

faces do preconceito.  

O perspectivismo ameríndio convida-nos a entender o universo por uma ótica que não 

está centrada no homem, mas na interação de vários sujeitos que possuem perspectivas próprias. 

O fato é que na dinâmica da vida cada ser deve estar atento para cumprir seus deveres com 

sabedoria de forma a garantir o equilíbrio dos diferentes domínios cosmológicos que constituem 

o nosso mundo. 

Diante de um modo tão distinto de pensar o mundo que resulta, dentre outras coisas, 

em uma relação respeitosa com o meio ambiente e em conhecimentos significativamente 

elaborados, somos levados a perceber que temos mais a aprender com os povos ameríndios do 

que supomos e por conseqüência que a alteridade é um caminho eficaz para convivência mais 

racional entre os homens. Desse modo, diante da atual crise de paradigmas, talvez nosso maior 

desafio seja conseguir encontrar não somente alternativas capazes de prolongar a vida na terra, 

mas, sobretudo transformar nossa racionalidade, nossa postura diante do Outro, nossos conceitos, 

aquilo que entendemos por desenvolvimento, sustentabilidade, civilidade, ética, daquilo que 

entendemos por humanidade. 

Portanto, nos capítulos seguintes, refletiremos sobre isso usando como parâmetro 

diferentes aspectos e as formas interação da sociedade Xerente com sociedade não indígena. 
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CAPÍTULO II 

 

POVOS DO CERRADO: OS XERENTE E OS OUTROS JÊ 

 

 

Como vimos no capítulo anterior, as singulares concepções ameríndias de mundo e 

de ambiente estão intimamente ligadas à noção de corpo e pessoa entre essas sociedades. Estudos 

mais pautados na cosmologia, voltados para o simbolismo que permeia as noções de pessoa e 

corpo, são reflexo de um movimento observado na antropologia nas décadas de 60 e 70, quando 

são publicadas as Mitológicas de Lévi-Strauss. A partir de então, passa-se a questionar a 

importação de categorias, sobretudo da antropologia africanista, para tentar explicar a realidade 

sociológica sul-americana. 

 Segundo Seeger (et. al. 1987), é exatamente a ênfase na corporalidade atribuída pela 

rica elaboração da noção de pessoa que confere às sociedades ameríndias um caráter original. 

Essa originalidade, de acordo com os autores, faz com que conceitos antropológicos como 

linhagem, descendência e afinidade, largamente usados para definir a estrutura de grupos sociais 

africanos, não dêem conta dos traços estruturais das sociedades desse continente. Nesse sentido, 

esses afirmam que 

 

A noção de pessoa e uma consideração do lugar do corpo humano na visão que as 

sociedades indígenas fazem de si mesmas, são caminhos básicos para uma compreensão 

adequada da organização social e cosmologia destas sociedades (...) Uma localização na 

noção de pessoa e na corporalidade como idioma focal, evita ademais os cortes 

etnocêntricos em domínio ou instâncias sociais como “parentesco”, “economia” e 

“religião” (SEGEER et. al. 1987, p.12-26).  

  

Essa nova vertente da antropologia brasileira, além de inspirar teorias importantes 

como o perspectivimo ameríndio de Viveiros de Castro que, como vimos, nos  permite uma ótica 

privilegiada para pensarmos outras formas de interação com o meio ambiente, fundamenta 

também trabalhos importantes como os de Clarice Cohn (2000; 2002), Aracy Lopes da Silva 

(2002) e Antonella Tassinari (2008) que nos ajudam entender as implicações das noções de corpo 

e pessoa nos processos de ensino-aprendizagem entre as sociedades ameríndias.  
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Assim, ao nos permitir compreender melhor como se constitui a visão de mundo 

dessas sociedades, bem como o porquê de muitas estratégias de ensino utilizadas, as abordagens 

antropológicas que enfatizam a noção de pessoa e o idioma simbólico da corporalidade, revelam 

a íntima ligação entre corpo, ambiente e aprendizagem existente nas cosmologias ameríndias. 

Elas serão, portanto, de extrema valia para fundamentar as reflexões contidas no presente 

trabalho. Entretanto, é preciso ressaltar as limitações impostas pela escassez de pesquisas que 

abordem de forma mais específica esses aspectos entre os Jê Centrais e, sobretudo, entre os 

Xerente.  

No caso Xerente, além do número reduzido de pesquisas, observa-se que os estudos 

se concentram em três temáticas principais: organização social (NIMUENDAJÚ, [1939] 1942; 

LOPES & FARIAS, 1999; OLIVEIRA REIS, 2001), política (FARIAS, 1999; DE PAULA, 

2000) e a história do contato (GIRALDIN, 2004; GIRALDIN & SILVA, 2002). Desse modo, 

outros aspectos importantes da sociedade Akwẽ como, por exemplo, a construção de pessoa, 

concepções de saúde e doença e aspectos da cosmologia foram quase totalmente deixados de lado 

(apenas um pequeno resumo foi publicado por Giraldin (2008)). Pode-se, portanto, dizer que do 

ponto de vista bibliográfico o estudo desses aspectos da cultura Xerente consiste em um trabalho 

de levantamento de dados isolados em obras que tratam de outros aspectos. 

Entretanto, se por um lado a escassez de dados impõe algumas limitações, por outro 

ela nos instiga e sinaliza a importância de seguir adiante. Para isso, nos valeremos dos estudos 

que abordam as noções de corpo e pessoa em outras sociedades, sobretudo aqueles que se 

referem a sociedades Jê, publicados a partir do projeto Havard-Brazil Central (HCBP). 

 Assim, ao confrontar os dados coletados em campo com o que dizem outros povos a 

respeito da construção da pessoa e do saber, buscaremos compreender como se constrói a 

concepção Xerente de ambiente e também as implicações da interação de saberes que deve 

acontecer dentro da escola indígena. Antes, porém, precisaremos entender um pouco sobre os 

estudos a respeito das sociedades Jê e sobre a sociedade Xerente de uma forma especial.  

O povo Xerente, habitante do estado do Tocantins, forma com os Xavante do Mato 

Grosso e os Xacriabá de Minas Gerais o ramo central das sociedades de língua Jê do troco 

linguístico Macro-Jê. Além desses, que são conhecidos como Jê Centrais, temos ainda os Jê 
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setentrionais
14

 e os Jê Meridionais
15

. Segundo Lopes da Silva (1986:19), além de permitirem uma 

análise comparativa privilegiada, os Jê oferecem um grande interesse teórico pelo paradoxo 

aparente de uma organização social muito complexa, aliada a um nível tecnológico simples, ainda 

que extremamente eficiente e adaptado à exploração do meio.  

Até a década de 40, as sociedades Jê eram tidas como povos de cultura marginal. Essa 

classificação englobava todas as sociedades ameríndias caracterizadas por um suposto 

primitivismo que estaria expresso pelo desconhecimento da agricultura, pelo nomadismo, pela 

precariedade das habitações e pela ausência de cerâmica. As poucas exceções eram explicadas 

pela influência de culturas vizinhas, em geral, as tupis, tidas como mais adiantadas (SOUZA, 

2002).      

Assim, inicialmente conhecidos como Tapuya, termo que fazia alusão aos povos não-

tupi, os atualmente denominados povos Jê, passam a compor de fato a etnologia sul-americana a 

partir das décadas de 40 e 50, com os trabalhos de Curt Nimuendajú (principalmente a trilogia: 

The Apinayé, 1939; The Sherente, 1942; The Easter Timbira, 1946) e Robert Lowie. Criticando a 

classificação, então corrente, dos Jê como caçadores-coletores, os estudos etnográficos de 

Nimuendajú retratam os Jê não somente como detentores de refinadas técnicas de agricultura, 

mas sobretudo como sociedades estruturadas através de intrincados sistemas sociais.  

A trilogia de Nimuendajú, escrita com base nas visitas que fez aos povos Timbira e 

aos Xerente, constitui o primeiro trabalho com informações consistentes a respeito dessas 

sociedades.  Afinal, todo o conhecimento que se tinha dos Jê até meados do século XX baseava-

se nos relatos de cronistas e viajantes e eram recheados de informações esparsas e em sua maioria 

contestáveis. 

Os Xerente e os outros Jê são marcados pelo dualismo que estrutura o universo sócio-

cosmológico a partir de sua divisão em uma multiplicidade de metades. Foi exatamente com a da 

ênfase no dualismo Jê que Nimuendajú chamou atenção da antropologia para esses povos, 

retratando-os como sociedades que possuíam peculiares dispositivos em sua estrutura social: 

metades exógamas matrilineares, metades não exógamas baseadas em princípios de nominação, 

classes de idades, clãs patrilineares divididos em metades e sistema de descendência paralela. 

                                                
14 Habitam diferentes territórios localizados entre Tocantins, sul do maranhão, e sudeste do Pará. São eles: os timbira 

orientais (Krahô; Krikati, Canela- Ramkokamekra, Apaniekra e Gaviões – Parakateyê,  Pukobyê-); timbira ocidentais 

(Apinajé); Kayapó Mebengokre (Xikrin e Gorotire); Suyá e Panará 
15 Habitam territórios descontínuos na região sul do Brasil. Esse grupo é composto pelos Kaingang e Xokleng. 
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Evidenciaram-se, assim, sistemas que variavam em sua forma de descendência e que através da 

antítese e da reciprocidade sempre operantes, localizaram os Jê dentro da problemática das 

organizações dualistas.  

A partir da necessidade de entender melhor os mecanismos do dualismo Jê e da 

tentativa de amenizar o incomodo causado pela suposta discrepância existente entre a 

organização social altamente complexa e o baixo desenvolvimento econômico e material
16

, surge 

na década de 60 o projeto Havard-Brazil Central (HCBP)
17

. O estudo comparativo das sociedades 

Jê era o objetivo principal desse projeto, que para isso valeu-se da contraposição de pesquisas 

individuais feitas por vários pesquisadores
18

.  

Centradas nos aspectos da organização social, sobretudo na questão do dualismo, as 

pesquisas do HCBP tornam-se esclarecedoras ao revelar dentre outras coisas, que somente entre 

os Jê Centrais e os Bororo observa-se (em alguns casos de forma confusa) as metades exógamas. 

Evidenciaram também que o padrão de residência uxorilocal
19

 é comum a todos os Jê (ao 

contrário do que supunha Nimuendajú) e que o sistema de parentesco opera entre os Jê mais 

como uma ideologia do que como base genealógica. No que toca a correlação entre a organização 

social e a economia, os estudos revelaram “um sistema econômico bimodal
20

, perfeitamente 

consistente com as estruturas sociais e com os ciclos e processos que regem sua existência” 

(Gordon, 1996:54). Provou-se, assim, a improcedência das idéias evolucionistas que buscavam 

colocar os povos Jê em uma escala de desenvolvimento cultural inferior aos Tupi. 

As pesquisas do HCBP mostraram também que o dualismo é um aspecto fundamental 

e exclusivo do universo Jê, que se manifesta, sobretudo, através de categorias específicas que se 

opõem na esfera social (centro/periferia, público/privado, relações cerimoniais/relações de 

parentesco), nas classificações culturais (cultura/natureza, interno/externo) e também nas 

concepções que versam sobre a construção da pessoa (nós/outros, nome/corpo, 

                                                
16 Essa discrepância colocava em questão a classificação dos Jê como culturas marginais. Essa classificação 

abrangia, por sua vez, povos supostamente primitivos com práticas agrícolas incipientes e com  baixo 

desenvolvimento social, econômico e material. 
17 Consistia em um programa de pesquisas integrado que envolvia pesquisadores da Universidade de Havard e do 

Museu Nacional, sob a coordenação de David Maybury-Lewis e Roberto Cardoso de Oliveira.  
18 Maybury-Lewis (que realizou estudos entre os Xavante e Xerente); Terence Turner e Joan Bamberger Turner ( 

entre os Kayapó); Roberto DaMatta ( Apinajé); Júlio César Melatti (Krahô); Jean Cater Lave (Krikati) e Christopher 

Crocker (Bororo) são alguns dos principais pesquisadores que participaram do projeto. 
19 Após o casamento o homem passa a residir na casa do sogro. 
20 “Baseada na alternância cíclica entre a agricultura de coivara praticada na aldeia e a dispersão da aldeia em 

„bandos‟ semi-nômades” (Turner 1979:147 apud Gordon, 1996:73) 
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nominadores/genitores) (GORDON, 1996; DE PAULA, 2000). A ênfase nos princípios 

antitéticos de oposição e complementaridade levou Maybury-Lewis (1979) a tratar os Jê como 

sociedades dialéticas, ou seja, sociedades que se estruturam através de uma multiplicidade de 

metades que ora se opõem ora se complementam. 

Essa dinâmica de oposição e complementaridade do dualismo, enfatizada por 

Maybury Lewis, é ilustrativa para nos ajudar a entender que a lógica dualista das sociedades Jê 

difere enormemente da visão dicotomizadora da sociedade ocidental, pois ao contrário do que 

acontece nesta, no dualismo Jê não se observa uma ruptura ontológica entre as categorias que se 

opõem, visto que a complementaridade, também caracteriza os sistemas dualistas e mantém 

unidas essas categorias através de diferentes mecanismos. Entre os Jê Setentrionais, por exemplo, 

os laços de consangüinidade e de amizade formal são alguns artifícios a partir dos quais  o 

domínio doméstico busca equilibrar e circunscrever as tendências disjuntivas do domínio púbico, 

em que as metades se contrapõem cerimonialmente. Já entre os Jê Centrais, enquanto o 

faccionalismo se constitui como uma força centrífuga que provoca comumente cisões entre 

aldeias, os rituais e as classes de idade funcionam como uma força que age no sentido contrário 

(GORDON, 1996).  

É a partir do HCBP que se observa um deslocamento das atenções da esfera do 

parentesco  para o campo da corporalidade e da noção de pessoa entre os povos Jê. Essa nova 

vertente extrapola o significado das práticas sociais revelando outros aspectos  da sociedade Jê. 

Surgem assim, discussões a respeito do papel central das substâncias e da consubstâncialidade  

(DAMATTA, 1976);  sobre construção da pessoa a partir da noção de alteridade (CARNEIRO 

DA CUNHA, 1978); também sobre a correlação entre corporalidade e aprendizado (SEEGER, 

1980). Podemos citar ainda discussões a respeito da centralidade da nominação tanto na 

fabricação de pessoa quanto no estabelecimento das relações que determinam a sociabilidade Jê 

(MELATTI, 1976; LOPES DA SILVA, 1986).  

As pesquisas do HCBP foram de fundamental importância para que se solucionasse 

algumas questões relativas aos povos Jê que inquietavam a antropologia. Assim, o que se observa 

após o término desse projeto é que os estudos sobre essas sociedades passam pelo o que Gordon 

(1996) denomina de vácuo teórico. Segundo esse autor, isso não significa que não tenham mais 

sido feitas pesquisas importantes, mas que após esse período, a etnologia Jê perdeu parte 

significativa do espaço ocupado outrora. Essa perda de espaço resultou numa assimetria dos 
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dados produzidos que se reflete na concentração das pesquisas em torno de alguns grupos 

Setentrionais em detrimento dos Jê Centrais e dos Apinajé, sobre os quais pouco tem sido 

publicado. Talvez a escassez de dados abordando os aspectos cosmológicos da sociedade Xerente 

se deva a essa disparidade observada desde então. 

 

 

2.1- “ENTRE O TRAÇO E O CÍRCULO”: ASPECTOS DA SOCIEDADE XERENTE 

 

A sociedade Xerente organiza-se através de um dualismo estrutural, que tem como 

base  a divisão sócio-cosmológica nas metades Doí e Wahirê, associadas respectivamente ao sol e 

a lua, os heróis míticos fundadores dessa sociedade. A metade Doí inclui os clãs: Kuzã, Kubazi e 

Kritó e a metade Wahirê: Krozaké, Kreprehí e Wahirê. Essas metades são patrilineares e 

exogâmicas 

O dualismo Xerente é evidenciado também nas associações masculinas, na 

terminologia de parentesco wanõri (nós, consaguíneos)/ wasimpkoze (eles, afins), nos times 

esportivos Steromkwã e Htamhã, na pintura corporal e nos rituais.  

Entretanto, a estrutura social Xerente foi explicada com algumas especificidades por 

pesquisadores que realizaram estudos em diferentes períodos entre esse povo. Trabalhos 

posteriores ao de Nimunedajú, por exemplo, evidenciam diferenças não só no que concerne a 

designação e organização das metades e clãs, mas também no que diz respeito ao padrão de 

residência e ao papel das metades e associações masculinas. Nessa perspectiva, Lopes da Silva e 

Farias (1992) explicam que algumas das diferenças encontradas nos contextos em que diferentes 

pesquisas foram realizadas, evidenciam entre os Xerente uma característica que é própria das 

sociedades Jê:  

 

[A] capacidade de recuperar e revitalizar práticas, rituais, instituições inteiras de sua vida 

social, que durante certo período  – por razões certamente históricas –, estiveram 

obscurecidas, parecendo irremediavelmente perdidas, mortas, desaparecida. Renascem 

em outros momentos históricos, que oferecem condições (quais seriam exatamente?) 

adequadas (LOPES DA SILVA ; FARIAS, 1992,  p.110).     

 

Assim, a despeito dos mais de 250 anos de contato com a sociedade nacional, que 

foram marcados por momentos de retração e expansão de determinadas práticas culturais, bem 

como pela fusão de práticas tradicionais à outras advindas do contato, os Xerente chamam 
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atenção, como bem observou Maybury-Lewis (1979), pelas estratégias de resistência que lhes 

permite permanecer com uma identidade cultural e lingüística diferenciada. Conserva-se, assim, a 

língua, a pintura, o acervo de nomes, a divisão clânica da sociedade e muitos rituais, confirmando 

a conhecida configuração social, política e cosmológica observada em diferentes momentos por 

vários autores (NIMUENDAJÚ, 1942; LOPES & FARIAS 1992; DE PAULA, 2000; OLIVEIRA 

REIS, 2001). 

Escrito por Nimuendajú a partir de duas visitas feitas aos Xerente nos anos de 1930 e 

1937, com a duração de aproximadamente três meses cada uma, The Sherente constitui o 

primeiro trabalho com informações sólidas a respeito da sociedade Xerente. Nele, Nimuendajú 

enfatiza o prolongado contato da sociedade Xerente com a sociedade-não-indígena e atribui a ele 

a ruína social e econômica na qual diz ter encontrado esse povo. Assim, descrevendo a cultura 

Xerente como uma cultura em “estado de colapso”, o autor propõe-se a reconstituir através das 

suas observações e da memória dos mais velhos o que denomina de cultura original.  

A contraposição dos dados e impressões de Nimuendajú (1942) e Maybury-Lewis 

(1979), que esteve entre os Xerente entre os anos de 1950 e 1960, constitui a base dos trabalhos 

subseqüentes que tratam dessa sociedade.  

Nimuendajú explicou a sociedade Xerente como dividida nas metades Siptato (sol) e 

Sdakrã (lua), que ele descreve como exogâmicas, patrilineares e patrilocais. Segundo esse autor, 

cada metade era composta por três clãs, aos quais mais tarde se incorporou um quarto e a cada 

um desses clãs estava reservado um conjunto de nomes. 

Oliveira Reis (2001) faz uma correlação interessante entre o sistema tradicional de 

nominação Xerente e aquilo que ele chama de nominação do contato. Segundo o autor, enquanto 

os nomes próprios Xerente constroem e classificam socialmente a pessoa, os nomes do contato 

são esvaziados da capacidade classificatória, tendo função semelhante a dos pronomes relativos 

que apenas atraem a atenção sobre um objeto sem no entanto  descreve-lo. 

 A festa de nominação Xerente, o Dasĩpe, que ocorre geralmente no mês de julho, é 

atualmente a maior festa cultural Xerente. Nimuendajú (1942) chama a atenção para a 

importância do recebimento do nome quando explica que esse, ao lado de outros, era um evento 

fundamental para iniciação e participação efetiva dos meninos em uma das associações 

masculinas (veremos adiante). 
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Afirmando que a aldeia Xerente tradicional possuía o formato similar ao de uma 

ferradura, Nimuendajú (1942) explica que os clãs teriam uma posição fixa na organização 

espacial da aldeia. Ao norte estariam situadas as casas de indivíduos pertencentes aos clãs da 

metade Sdakrã e ao sul aquelas pertencentes aos membros dos clãs da metade Siptato. Nesta 

organização espacial, os indivíduos pertencentes aos clãs que se encontravam em posição 

simétrica e oposta, estabeleciam entre si uma relação de respeito e camaradagem, chamando-se 

mutuamente de Narkwá. A principal atribuição desse laço seria decorar e sepultar os mortos do 

clã narkwá correspondente (Gordon, 1996). A relação narkwá, estabelecida entre clãs, tem, 

segundo Farias (1990), atributos semelhantes ao da amizade formal observada entre muitos Jê.  

No pátio central da aldeia, ficava o warã, um local onde os rapazes solteiros 

passavam a residir de forma compulsória quando atingiam o status de sipsa. Em volta do warã, 

situavam-se os locais de reunião das associações masculinas. De acordo com Nimuendajú (1942), 

essas associações, teriam sido em sua origem classes de idade. Seu surgimento é atribuído, pelo 

autor, a algumas visitas dos heróis míticos, Sol e Lua. Após essas visitas, os homens teriam se 

reunido em grupos, de acordo com suas idades: akémhã< krará< annõrowá< krieriekmun.  

A filiação a uma das associações acontecia quando o menino completava cerca de 

oito anos. Entretanto sua aceitação como membro efetivo só acontecia quando esse se tornava um 

sipsa, status que implicava que o menino já tivesse recebido  um nome, tivesse tido o lóbulo da 

orelha perfurado e também o recebimento de um cinto. Procurava-se evitar que houvesse uma 

distribuição desigual de membros entre as associações e também que o filho pertencesse a mesma 

associação que o pai. Além das associações masculinas, também ocupava um local no pátio da 

aldeia uma associação feminina denominada de ainõwapté/pikõ da qual as meninas participariam 

desde muito pequenas.  

Explicando que as associações masculinas eram fundamentais nas atividades rituais, 

nas tarefas agrícolas, na coleta e também responsáveis pela organização e estratégias de guerra, 

Nimuendajú (1942) as caracterizou como as unidades sociais mais importantes da sociedade 

Xerente. Em contrapartida, destituiu os clãs de qualquer importância econômica, cerimonial ou 

religiosa, afirmando que sua função se restringia a produção de ornamentos rituais. 

Essa supervalorização das associações masculinas em detrimento dos clãs e metades 

foi apenas um dos aspectos do modelo de sociedade Xerente construído por Nimuendajú e que 

posteriormente contestado por Maybury-Lewis.  
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Diante de uma sociedade que havia, a despeito das adversidades impostas pelo 

contato, conseguido manter muitos dos aspectos sócio-culturais observados, décadas antes pela 

pesquisa de Nimuendajú, Maybury Lewis critica a caracterização feita pelo etnólogo alemão da 

sociedade Xerente num estado de ruína e colapso cultural. Essa caracterização equivocada é 

atribuída por Maybury Lewis a obstinação de Nimuendajú em reconstruir um modelo ideal de 

sociedade.   

Maybury Lewis (1979) estrutura seu modelo da sociedade Xerente enfatizando a 

papel das metades e dos clãs na manutenção desse sistema social. A partir de suas pesquisas, esse 

autor afirmou ter encontrado uma sociedade Xerente em que as associações masculinas e a 

feminina estavam desarticuladas e a exogamia de clãs e metades encontrava-se em desuso. É 

fundamentado no “estado moribundo” no qual diz ter encontrado as associações e ao mesmo 

tempo, na resiliência do modo de vida Xerente frente ao contato, que Maybury Lewis explica que 

as associações têm para organização social Xerente uma importância muito menor do que supôs 

Nimuendajú. Para o autor, a capacidade dos Xerente de manter sua base cultural está centrada no 

papel das metades e dos clãs. Segundo ele, enquanto as metades funcionam como matriz 

conceitual da sociedade, os clãs funcionam como facções potenciais e são as instituições mais 

tradicionais. Pois, ao determinar o recrutamento às facções Xerente, atuam nos contextos 

políticos e por isso permanecem com vitalidade. 

Também foi alvo de questionamento de Maybury-Lewis (1979), a regra de residência 

Xerente descrita como patrilocal por Nimuendajú. De acordo com Maybury -Lewis, a regra de 

residência era na verdade uxorilocal o que implicava a impossibilidade de os clãs possuírem uma 

localização fixa na aldeia, já que a uxorilocalidade exige o deslocamento constante de homens de 

acordo com as alianças matrimoniais estabelecidas. Maybury-Lewis chama atenção ainda para o 

fato de que o uso da terminologia de parentesco wanõri (nós, consaguíneos) / wasimpkoze (eles, 

afins) garantia a atualização da matriz conceitual mesmo nos casos em que os indivíduos 

desconheciam a metade a qual pertenciam.  

Um balanço entre os dados de Nimuendajú e Maybury-Lewis é feito por Lopes da 

Silva e Farias (1992). Através de pesquisas realizadas entre os anos de 1984 e 1986, esses autores 

confirmam o modelo de residência uxorilocal, mas constatam que, ao contrário do que foi 

encontrado por esse autor no período de sua pesquisa, tanto a exogamia de metades quanto as 

associações masculinas mostravam-se operantes. Através da análise da pintura corporal, Lopes da 
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Silva e Farias (1992) mostraram, ainda, que a vitalidade dos clãs metades e dos times esportivos, 

pode ser claramente observada através dos diferentes motivos pictóricos que remetem a essas 

instituições e compõem a pintura corporal Xerente.  

Os dois motivos básicos que orientam a pintura corporal Xerente são: o traço, que 

indica os indivíduos pertencentes à metade Wahirê, e o círculo, que identifica os indivíduos 

pertencentes à metade Doí. A especificidade de cada clã é expressa em uma variação exclusiva 

no uso do motivo básico, formando padrões distintivos.   

Chamando atenção para a diferente configuração e papéis exercidos pelas instituições 

sociais na ocasião das pesquisas de Lopes da Silva e Farias (1942) e também de Nimuendajú 

(1942) e Maybury-Lewis (1979), De Paula (2000) sugere que o movimento de retração e 

expansão das práticas rituais e instituições sociais está intimamente ligado à intensificação do 

movimento faccional. Segundo o autor, a intensificação das disputas faccionais Xerente, 

determinadas pelas especificidades dos contextos históricos por eles vivenciados, remete a uma 

condição de subordinação as práticas e instituições que possuem força centrípeta como é o caso 

dos rituais de nominação e das classes de idade.  

Nesse contexto, trabalhos como o de Farias (1990) e o De Paula (2000) que dão 

maior ênfase à dinâmica política Xerente, embora sob óticas diferentes, aproximam-nos do 

faccionalismo, característica marcante dos Jê Centrais e, segundo Maybury-Lewis (1979) reflexo 

da oposição eu/outro (consaguíneos/afins), entre esses povos muito operante. Segundo De Paula 

(2000): 

 

 ... uma facção é definida pela sua condição de quase-groups, que quer dizer, é formada 

de maneira contextual e, uma vez alcançados (ou não) os objetivos que lhe dão 

sustentação, tende a se desfazer com a mesma agilidade com que fora composta (DE 

PAULA, 2000, p.181).  
 

No caso Xerente esse fenômeno processa-se a partir das disputas interclânicas, às 

vezes de clãs pertencentes a uma mesma metade e culminam, em última instância, no surgimento 

de novas aldeias. Partindo desse pressuposto, é interessante observar a alteração do número de 

aldeias em ocasião das visitas feitas por diferentes pesquisadores. Enquanto  Nimuendajú, em 

1937, e  Maybury, em 1965, encontraram 7 aldeias, na década de 1980 Agenor Farias encontrou 

9, em 2001, Oliveira Reis deparou-se com 34 aldeias e hoje (março de 2010) já são em torno de 

59.  
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Assim, segundo Farias (1990:160), “a estrutura social da sociedade Xerente deve ser 

compreendida como um todo formado pela reunião de um conjunto composto por grupos de 

aldeias e não a partir de uma visão parcelar, da realidade de uma só aldeia”. De Paula (2000:181) 

acrescenta, por outro lado, que para compreensão satisfatória da sociedade Xerente é importante 

que se leve também em consideração “as articulações de suas facções com os atores não 

indígenas, envolvidos com elas, no campo político das esferas local e regional”. Em outras 

palavras, o que De Paula (2000) procura mostrar é que a tendência centrífuga das disputas entre 

as facções clânicas tem grande capacidade de englobar os fatos engendrados da esfera do contato.  

Não obstante, se na época de Nimuendajú os conflitos tinham como foco questões 

como a deposição do chefe,  acusações de feitiçaria, as demandas do tio materno, os casos de 

adultério, hoje eles giram em torno também da disputa por bens, serviços e empregos oriundos de 

projetos em curso na área e pela presença das escolas dentro das aldeias. Desse modo, De Paula 

(2000) explica que o surgimento de novas aldeias também está ligado ao bastante veiculado 

processo de autonomia política e econômica que os Xerente vivem hoje.  

 

2.2- OS XERENTE CONTEMPORÂNEOS  

 

O território Xerente fica no município de Tocantínia e é composto por duas terras 

indígenas. A Terra Indígena Xerente, com 167.542 hectares, que foi demarcada em 1972 e a 

Terra Indígena do Funil, com área de 15.704 hectares, que só foi reconhecida e homologada em 

1991. Ambas as Terras Indígenas em território contínuo. E é através desse território que os 

Xerente garantem sua subsistência e sua reprodução sócio-cultural.  

O povo Akwẽ busca no cerrado que circula as aldeias alimentos, remédios e matéria-

prima para confecção das casas e do artesanato
21

. É possível encontrar a indicação de plantas para 

os mais variados fins. Para darmos alguns exemplos, podemos citar a casca do “embiruçu” 

(wãpaka) como um poderoso cicatrizante, a mucuíba (Kru-zadi) para inflamações, a raiz kubazi 

kurõmõ (não obtive o nome em português), que serve para atrair todo tipo de caça, o timbó e o 

tinguí são usados para intoxicar os peixes e facilitar a pesca. Até mesmo para fazer fogo obtêm-se 

a indicação de uma planta, chamada pelos Xerente de kuzã ou papa fogo. As figuras 2 e 3, por 

exemplo, ilustram a extração de recursos vegetais utilizados para diferentes fins. 

                                                
21 Utilizo o termo aleatoriamente sem a intenção de qualificar 
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Figura 2- Extração da raiz do “jenipapinho” que é usada para combater dores nas costas. Foto: Valéria Melo 

março/2009 

 

 

 
Figura 3- Extração do látex de uma planta chamada pelos Akwẽ de “Pau de leite”. Esse látex é utilizado para 

fixar melhor a pintura corporal.  Foto: Genilson Nolasco dez/2009 

 

                        A bacaba, o buriti, o caju-silvestre, os cocos diversos, o pequi e o mel constituem os 

principais alimentos obtidos através da coleta, que é feita tanto pelos homens quanto pelas 

mulheres. Mas não somente os frutos são aproveitados. Há outros recursos vegetais que os Akwẽ 

coletam para diversas finalidades. Assim, tiram a aroeira e o cega-machado para construção das 

casas, a canajuba para fazer flechas, o pati para fazer arcos, o pau-brasil para fazer bordunas e 

lanças, que são ornamentadas com fitas do talo do buriti. Entre as fibras coletadas destaca-se a 

piaçava que reveste as casas, a embira do tucum, que origina cordas resistentes (usadas para 

pescar, como corda para o arco ou ainda para confecção de adornos) e, sobretudo, a palha do 
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buriti (Figura 4) e o capim dourado (Figura 5) que originam uma infinidade de artigos. A 

especialidade Xerente é a confecção de cestos, bolsas, esteiras e trançados. A venda de 

artesanato, os benefícios previdenciários e os vencimentos provenientes de cargos públicos 

constituem as principais fontes de renda financeira Xerente. 

 
  

 
Figura 4 – Uma Esteira e um côfo confeccionados a partir da fibra do buriti.  

Foto: Valéria Melo fev/2007 

 

 

 
Figura 5 - Bolsas confeccionadas a partir do capim dourado. 

Foto: Valéria Melo out/2009 
 

 
Em virtude da acentuada diminuição dos peixes e dos animais em boa parte do 

território Xerente, a pesca e a caça não são mais atividades tão freqüentes como eram outrora. O 
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crescimento das cidades e das fazendas nos limites da reserva
22

, a formação do lago da UHE Luis 

Eduardo Magalhães e a invasão do território por caçadores ilegais são alguns dos fatores 

apontados como responsáveis por esse quadro. 

A agricultura, ao lado da caça, sempre teve papel importante na dieta akwẽ. A 

exemplo das outras sociedades Jê, o cultivo da terra pelos Xerente era caracterizado por 

estratégias originais de gerenciamento dos recursos baseadas em um sistema de agricultura 

intinerante (SOUZA, 2002) que permitia, ao mesmo tempo, a rotatividade e a regeneração das 

áreas cultivadas. Logicamente, o isolamento dos Akwẽ em uma área demarcada aliado ao 

aumento de sua população inviabiliza esse sistema de uso do solo.  

Mesmo assim, diante da escassez de peixes e animais de caça, a agricultura tornou-se 

o principal meio de subsistência. Atualmente as roças Xerente podem ser de três tipos: coletiva, 

familiar e de vazante. Os principais gêneros (por ordem de importância) cultivados são: o arroz, a 

mandioca, o milho, a batata doce, a abóbora e o feijão. 

Existem as roças coletivas que envolvem o trabalho e servem à toda comunidade. 

Essas roças coletivas eram geralmente plantadas para atender as demandas dos rituais festivos. A 

roça familiar pode ser levantada tanto em lugares afastados da aldeia quanto nas suas 

proximidades. Como o próprio nome já evidencia, o trabalho e os produtos desse tipo de roça 

envolvem apenas uma unidade familiar. As roças de vazante, por sua vez, são caracterizadas pela 

boa produtividade que se deve ao local onde são feitas: faz-se uso de terrenos que ficam 

submersos durante o período de cheia de rios ou córregos. Na época da vazante, esses terrenos 

emergem fertilizados pelo depósito de matéria orgânica originado a partir de sua inundação e são 

divididos entre as famílias para o plantio de suas roças.  

O sistema das roças de vazante foi comprometido em boa parte do território pela 

interrupção do regime de cheia do rio Tocantins ocasionada pela formação do lago da UHE Luis 

Eduardo Magalhães. Em decorrência disso, o Programa de Compensação Ambiental Xerente 

(PROCAMBIX) tem implementado o plantio de roças mecanizadas que ocupam grandes 

extensões de terra e  cujos produtos atendem à várias aldeias.  

O clima predominante na região de cerrado é sazonalmente marcado pela alternância 

entre um período chuvoso, que compreende os meses de outubro a março, e um de estiagem, que 

                                                
22 A parte norte da Terra Indígena Xerente faz limite com a área onde está sendo desenvolvido o PRODECER III 

(Programa de desenvolvimento do Cerrado) que financiado por capital japonês. Essa área foi completamente 

desmatada para produção de grãos. Ver adiante. 



49 

 

ocorre de abril a setembro. O cultivo da terra é feito no período chuvoso, principalmente no mês 

de novembro, enquanto os meses de abril e maio são dedicados a colheita dos itens cultivados. 

Na estação seca, os baixos índices pluviométricos e a baixa umidade do ar favorecem tanto a 

coleta das principais matérias-primas utilizadas na confecção do artesanato, quanto a realização 

das festas. Por isso, nesse período observa-se uma intensificação das atividades culturais. 

Muitos são os desafios que se apresentam atualmente aos Xerente. Depois de terem 

enfrentado bandeirantes e aventureiros, que nos séculos XVII e XVIII rumavam para as terras do 

interior, ávidos pela riqueza prometida pelo ouro, no século XXI, numa situação semelhante, o 

povo Xerente precisa enfrentar as conseqüências do discurso desenvolvimentista que busca atrair 

pessoas e investimentos ao Estado mais jovem do país. Assim, se na época do Brasil colônia foi a 

busca pelo ouro que atraiu as atenções e incentivou a ocupação do cerrado brasileiro, fazendo 

com que os Xerente e os outros povos, que habitavam a região desde tempos imemoriais, fossem 

combatidos, recuados,  confinados ou, em alguns, casos exterminados, hoje é o discurso que 

enfatiza a localização central, as terras planas e o potencial hidrográfico que mais uma vez atrai 

as atenções para o cerrado e faz de suas terras motivo de cobiça. Segundo De Paula (2000): 

 

O cerrado brasileiro é considerado uma região com grande potencial de expansão da 

fronteira agrícola, reunindo as qualidades necessárias para a produção de grãos (grandes 

extensões de terras férteis e planas, com enorme potencial hidrográfico) e uma 

localização privilegiada, o que possibilita a diminuição dos custos de transporte, através 

da implementação de corredores “multi-moldais” (ferrovias, hidrovias e rodovias) que 
visam interligar os mercados do sul ao Porto de Madeira no Maranhão – transformando-

se numa alternativa em relação ao Porto de Santos –, o que facilitaria o acesso ao Porto 

de Rotterdan, na Holanda, considerado, atualmente, o maior responsável pela absorção 

internacional de grãos brasileira, em especial, a soja (DE PAULA, 2000, p.86). 

 

Como um reflexo da euforia desenvolvimentista que assola a região, o território 

Xerente encontra-se atualmente “ilhado” por grandes projetos de desenvolvimento. No limite 

norte do território, mais exatamente na cidade de Pedro Afonso, desenvolve-se o plantio e 

beneficiamento de cana-de-açúcar para a produção de etanol e localiza-se o PRODECER III 

(Projeto de Desenvolvimento do Cerrado III), que conta com um capital de 84,2 milhões a serem 

investidos o plantio de soja. Há menos de 12km da aldeia do Funil encontra-se a Usina 

Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães. Temos também a Hidrovia Araguaia-Tocantins que, de 

acordo com o projeto, deverá margear cerca de 12km da área indígena Xerente, limitada a oeste 

pelo rio Tocantins. As terras Xerente estão ainda na área de influência (200 km) da Ferrovia 
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Norte Sul e distantes apenas 70 km da capital do estado, Palmas (De Paula, 2000; Oliveira Reis, 

2001). Observe a figura 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Representação esquemática da localização das Terras Indígenas em meio a cidades e a projetos de 

desenvolvimento. Fonte: própria autora 

 

 

Além da interrupção do ciclo cheia/vazante do rio Tocantins que comprometeu o 

sistema de roças de vazante em alguns pontos do território, a formação do lago da UHE Luís 

Eduardo Magalhães ocasionou a diminuição da ictiofauna que fica à jusante da barragem. Os 

prejuízos sentidos com da construção da UHE em Lajeado, faz com que os Xerente também 

vejam com preocupação o avanço da soja e outras culturas nos limites de seu território. Afinal as 

grandes áreas desmatadas e a utilização de uma enorme quantidade de agrotóxicos que são 
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levados pela água da chuva, poluem rios e o lençol freático, colocam em risco a sobrevivência 

daqueles que vivem basicamente do que é oferecido pelo ambiente.  

Diante da localização estratégica do seu território, os Xerente buscaram na 

proibição
23

 da pavimentação de estradas que cortam o território e também da construção da ponte 

sobre o rio Sono, uma alternativa para tentarem se proteger da relação assimétrica estabelecida 

com a sociedade não-indígena. Entretanto mesmo assim os empreendimentos multiplicaram-se 

em torno das terras Xerente, consideradas por boa parte da população um empecilho para o 

desenvolvimento da região, o que fomenta ainda mais o sentimento de preconceito em relação 

aos Akwẽ. 

Portanto, é interessante perceber que, embora com uma roupagem diferente, o 

colonialismo, não só de terras, mas também de idéias, segue atravessando o tempo. Desse modo, 

se num primeiro momento os Xerente precisaram aprender se defender da força das armas, hoje é 

o discurso desenvolvimentista que põe em risco sua sobrevivência.  

Nessa perspectiva, a despeito do artigo 231 da Constituição Federal, que além do 

reconhecimento da organização social, das crenças e tradições, garante aos povos indígenas o 

direito originário sobre as terras que ocupam tradicionalmente, sob o imperativo do 

desenvolvimento os grandes empreendimentos com seus impactos diversos, tem burlado a lei 

através de medidas mitigadoras meramente monetárias que não conseguem dar conta da 

especificidade e das necessidades sócio-culturais desses povos.   

Em relação a construção da UHE Luis Eduardo Magalhães, para mitigar os Xerente 

pelos impactos de sua construção, foi criado o Programa de Compensação Ambiental Xerente 

(PROCAMBIX). O convênio foi firmado em 2001, com orçamento de R$ 10 milhões, a ser 

investido, ao longo de oito anos, em programas que garantissem a sustentabilidade do povo 

Akwẽ-Xerente. A administração do recurso ficou a cargo dos Xerente e da FUNAI. 

A implementação de grandes roças mecanizadas constituiu o principal projeto 

implementado pelo PROCAMBIX. Em um boletim informativo produzido por esse programa no 

ano de 2005, essas roças, que exigem o desmatamento de grandes extensões de terra, são 

consideradas como ambientalmente mais corretas do que as tradicionais roças de toco, que além 

                                                
23A violação dos ossos dos mortos, a exposição ainda maior à cidade, o aumento do alcoolismo e também o risco de 

atropelamentos, constitui  algumas das justificativas dadas pelos Xerente para essa postura (DE PAULA, 2000).  
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de só ocuparem pequenas áreas, só as desmatam parcialmente. Assim, de acordo com o 

coordenador de produção e comercialização do projeto: 

 

“um dos principais desafios era não descaracterizar completamente a forma tradicional 

de plantio indígena, conhecida como roça de toco. Porém, estudos comprovam que a 

técnica estava degradando o meio ambiente, pois os índios estavam desmatando as matas 

ciliares para as plantações; além disso a produção em pequena escala não era suficiente 

para alimentar toda a população” (CDIG/PROCAMBIX – Nº02, Dez/2005). 

 

O plantio dessas grandes roças mecanizadas fez com que muitas famílias deixassem 

de plantar qualquer tipo de roça, fato que desagradou em muito os mais velhos que alegam que os 

jovens não estão aprendendo como cultivar a terra.  

Além das roças mecanizadas, houve também incentivo para criação de galinhas, 

gados e peixes. Com exceção da criação de gado em algumas aldeias, os demais projetos não 

tiveram sucesso. 

Em 2009, último de repasse da verba indenizatória, em ocasião das visitas de campo 

foi possível observar opiniões divergentes em relação ao PROCAMBIX. Alguns grupos da 

população Xerente exigem a continuidade do projeto alegando que os objetivos não foram 

alcançados, outros alegam que o projeto é positivo e deve continuar pelo fato de garantir emprego 

para várias famílias. Outros, por fim, preferem o seu encerramento alegando que as ações do 

projeto, além de não garantirem a sustentabilidade deixaram a população Xerente ainda mais 

dependente. 

É pertinente, portanto, a observação de Baines (2008), em relação ao discurso da 

Eletronorte no sentido de minimizar os impactos das hidrelétricas sobre as áreas indígenas através 

da implementação de programas compensatórios. Segundo o autor, essa empresa 

 

vem construindo imagens de um programa modelo de indigenismo, com a mensagem 

implícita ao público de que os efeitos nocivos de grandes hidrelétricas em áreas 

indígenas podem não apenas ser contornados, mas revertidos em benefícios para os 
índios através de programas indigenistas assistencialistas (BAINES, 2008,  p.12). 

 

Entretanto, as ações cotidianas sobre o ambiente, as experiências e narrativas dos 

antepassados, bem como a atribuição de significados cosmológicos, transformam o espaço em 

lugar e fazem da territorialidade e das formas de interação com o ambiente, elementos vitais não 

somente para a subsistência, mas, sobretudo, para construção da identidade de um povo. Assim, é 
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fácil entender que as implicações do “cerco” às terras indígenas, vão muito além daquilo que 

convencionamos chamar de prejuízos socioeconômicos e ambientais. 

A forte pressão da sociedade não-indígena é freqüentemente apontada como um dos 

fatores que tem motivado a ampla adesão dos Xerente ao processo de escolarização. Nesse 

sentido, deposita-se na escola a esperança de uma relação mais simétrica com a sociedade não-

indígena. Como um reflexo desse fato, já são muitos os akwẽ que hoje fazem cursos de nível 

superior. 

Existem atualmente na área Xerente 40 escolas para atender os moradores das 59 

aldeias. Essas escolas apresentam variadas estruturas que podem ir de um pequeno cômodo 

cercado e coberto por palha à construções que se assemelham às das escolas das cidades. Os 

Xerente contam ainda com o Centro de Ensino Médio Indígena Xerente  (CEMIX)
24

 que não foi 

construído em uma aldeia, mas em um lugar à parte dentro da área  Xerente para atender a todos 

os akwẽ que tenham o desejo de concluir o ensino médio sem precisar estudar na cidade. As 

escolas instaladas nas aldeias e o CEMIX atendem juntos a um total de 953 alunos e existem 

atualmente em exercício 66 professores indígenas e 18 professores não-indígenas
25

.  

No que toca o processo de implantação de escolas em áreas indígenas, considero 

pertinente a consideração de Giraldin (2009)
26

 ao observar que a concepções ocidentais de saúde 

e educação são colocadas acima de qualquer questionamento pois,  quando se trata da 

implantação de escolas e programas de saúde em áreas indígenas, não se tem nem mesmo a 

preocupação de fazer os estudos dos  impactos, como aqueles que antecedem os 

empreendimentos econômicos (por mais contestáveis que sejam em alguns casos). Talvez como 

reflexo dessa postura, entre os Xerente, a exemplo do que acontece entre outras sociedades 

indígenas, pouco ainda se sabe sobre os efeitos do processo de escolarização. 

 

 

2.3- CARACTERIZAÇÃO DA ALDEIA RIO SONO 

 

A aldeia Rio Sono, juntamente com a aldeia Porteira, constitui uma das aldeias 

Xerente mais antigas. Localizada na margem esquerda do Rio Sono, encontra-se afastada 

                                                
24 Apesar de receber o nome de Centro de Ensino Médio, o CEMIX atende também a alunos do ensino fundamental. 
25 Dados fornecidos pela Secretaria de Educação e Diversidade do estado do Tocantins. 
26 Declaração feita durante uma mesa redonda em um evento organizado pela UFT em 26/05//2009. 
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aproximadamente 75 Km da cidade de Tocantínia. Devido a situação das estradas e pontes que 

conduzem a essa aldeia, seu acesso é considerado difícil.  

A forma da aldeia Rio Sono lembra uma elipse, seu eixo maior esta perpendicular ao 

rio e sua área aproximada é de 53.881 m
2  

(MOI, 2007). Na ocasião das visitas de campo a 

população da aldeia era de 58 pessoas, distribuídas em 11 casas. As moradias dividem espaço 

com uma edificação onde funcionava uma enfermaria
27

, o prédio da antiga escola, que hoje serve 

de alojamento para professores não indígenas, e o prédio onde funciona atualmente a escola.  Nas 

proximidades da aldeia, localiza-se um campo de futebol e um cemitério. Com uma caminhada 

um pouco maior é possível observar ainda, em diferentes locais (tanto próximo ao Rio Sono 

quanto em outras direções), roças de toco pertencentes a unidades familiares distintas. A figura 7 

ilustra o formato da aldeia, a disposição das casas e das outras edificações que compõem a aldeia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 A enfermaria da aldeia foi desativada no ano 2008, devido as péssimas condições estruturais e a invasão de 

morcegos. Sua reforma é atualmente, uma das principais reivindicações dos moradores.  
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Figura 7- Croqui da Aldeia. Fonte: própria autora 

 

Casas: 

 

1- Valdir Srênomri e Helena Asakredi 

2- Casa abandonada 

3- Darci Kruze e Osmarina Popradi 

4- Maurício Seikô e Marina Asakredi 

5- Valmir Kupté e Marinalva Krêdi 

6- Arnaldo Srẽmtowẽ e Ivonete Sibakadi 

7- Geocimar Wakrãi e Laura Stukrẽpre 

8- Rosalina Kubadi (viúva) 

9- Milton dakwapsikwa e Luzinete Pirkõdi 

10- Juarez Sirnãwẽ e Judite Brupahi 

11- Inácio Sikrbowẽ e Luzia Brudu 

12- Naiza Waiti (viúva) 

13- Casa abandonada 

 

Outras edificações que compõem a aldeia: 

 

A-Escola Indígena Sina 

B- Enfermaria 

C-Alojamento dos professores não-indígenas 
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A população da aldeia é composta de forma mais ou menos equilibrada entre 

crianças, jovens e adultos. Os anciãos, apesar de se apresentarem em número menor compõem 

um grupo significativo. O fato do ônibus que faz o transporte de alunos não conseguir chegar até 

a aldeia obriga alguns estudantes a passarem a semana em Tocantínia ou em outras aldeias para 

poderem cursar o ensino médio no CEMIX que fica muito distante. Há ainda um jovem residindo 

em Palmas. Ele é acadêmico do curso de administração da Universidade Federal do Tocantins- 

UFT. 

As atividades cotidianas na aldeia Rio Sono, a exemplo das outras aldeias, também 

estão intimamente ligadas ao ciclo climático da região. Talvez pela distância da cidade, ainda é 

possível caçar e pescar com sucesso nas proximidades da aldeia. Essas duas atividades, e também 

a coleta de frutos silvestres e a agricultura, têm uma importância significativa para a dieta 

alimentar dos moradores locais que, em virtude do difícil acesso, não costumam se descolar 

freqüentemente à cidade.  

No espaço doméstico da aldeia é possível observar uma grande quantidade de 

produtos manufaturados de uso cotidiano, como côfos (Figura 8), esteiras, pilões, cachimbos de 

madeira (Figura 9), arcos, bois-de-fogo
28

 (Figura 10), dentre outros. Artigos como os côfos com 

tampa e bolsas feitas a partir de um elaborado traçado da seda do buriti (Figura 11) chamam 

atenção por não serem observados com freqüência em outras aldeias.  

 

 

Figura 8 - Confecção de um côfo. Foto: Valéria Melo abr/2009 

 

                                                
28 Isqueiro rústico, cujas partes constituintes são uma ponta de chifre de bovino cheia de algodão, uma pedra que 

produza fagulhas e um pedaço de ferro. O atrito do ferro na pedra produz a faísca que incendeia o algodão (Melo, 

2007). 
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Figura 9 - Confecção de um cachimbo                                      Figura 10- “Boi de fogo” 

      Foto: Genilson Nolasco dez/2009                                  Foto: Valéria Melo março/ 2009 

 

 

 
Figura 11- Trançado de fibra de buriti. Foto: Valéria Melo out/2009 

 

 

É interessante a explicação dada para a presença do arco e fechas em muitas casas. 

De acordo com moradores, como os meninos começam a acompanhar seus pais desde de cedo em 

excursões à mata, esse artefato é utilizado para ensiná-los a caçar. Os alvos iniciais são os 

pássaros. Não obstante, na aldeia existem rapazes ainda muito jovens que já são considerados 

exímios caçadores e pescadores e se dedicam sempre que possível a essas atividades. A figura 12 

ilustra parte do resultado de uma pescaria, feita por alguns jovens da aldeia.  
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                          Figura 12 -  Resultado da pescaria de alguns jovens 

                               Foto: Valéria Melo mar/2009 

 

 

Outra coisa que chama atenção é a grande utilização de plantas como remédio. São 

muitas as ocasiões em que se pode ver o manuseio de determinadas folhas, raízes e cascas de 

árvores com fim terapêutico. Em virtude do hospital mais próximo estar a duas horas de viagem, 

muitos partos são realizados na própria aldeia, geralmente feitos por dona Judite Brupahi. A 

aldeia conta ainda com um sekwá (xamã), seu Inácio Sikrbowẽ, que é muito requisitado não só 

pelos moradores locais, como também pelos moradores de outras aldeias.  Seu Valdir Srênomri 

relatou-me também ter sido iniciado como sekwá, entretanto não conseguiu continuar na função 

devido a dificuldade de atuar junto aos espíritos. 

Todas as atividades cotidianas hoje dividem espaço também com a rotina da Escola 

Indígena Sinã, que funciona nos três períodos do dia. Assim, é comum observar nas casas jovens 

e mesmo adultos empenhados em responder atividades escolares (Figura 13) e também em 

estudar para provas. Além disso, entre a confecção do artesanato, entre as idas e vindas da roça e 

das excursões pela mata é sempre possível ouvir o soar do sinal da escola que avisa do início das 

atividades escolares.    
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       Figura 13 - A jovem Sekwahidi fazendo seu dever de casa. Foto: Valéria Melo out/2009 

 

 

Nesse sentido, a distância da cidade, a fabricação e uso de peças tradicionais, a 

prática da caça e da pesca pelos jovens e adultos, o cultivo das roças de toco, a presença de um 

sekwá em plena atividade, são aspectos que, quando contrapostos a presença da escola na aldeia e 

ao fato dessa escola possuir um número significativo de professores não indígenas, fazem da 

aldeia Rio Sono um ambiente privilegiado para nossa observação.  
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CAPITULO III 

 

 

CONSTRUINDO O SABER: AMBIENTE, CORPO E APRENDIZAGEM 
 

 

A noção de multinaturalismo elaborada por Viveiros de Castro (1996), ao nos instigar 

a pensar a concepção ameríndia de corpo e alma, torna-se bastante ilustrativa para nos fazer 

entender melhor como as categorias corpo, aprendizagem e ambiente articulam-se nas 

cosmologias indígenas sul-americanas. Como vimos, o multinaturalismo ameríndio pressupõe a 

unicidade do espírito e a diversidade de corpos, o que significa dizer que enquanto a alma, 

concebida como natureza do sujeito, é concedida universalmente fazendo equivalentes as 

relações que humanos e animais mantêm consigo mesmos, o corpo torna-se o lócus da diferença 

e define a subjetividade de cada ser.  

 Carneiro da Cunha (1978) nos explica que a alma para os Krahô é tida como duplo 

do sujeito, como princípio vital  que habita e anima o corpo de humanos, animais, vegetais e 

mesmo de objetos. Entretanto, a autora ressalta que apesar de ser tida como um duplo, ela não se 

confunde com o corpo, pois além de poder assumir uma aparência diferente, a alma pode se 

ausentar do corpo durante os sonhos e as doenças, estando também destinada a ele sobreviver. De 

modo contrário, o corpo não resiste a uma ausência continua de seu duplo (CUNHA, 1978).   

Da hiemba é a palavra akwẽ que se traduz por alma. Os Xerente, assim como os 

Krahô, acreditam que tudo o que compõe o meio ambiente tem alma. Os relatos sempre ressaltam 

o caráter independente que permite a uma alma tomar a aparência de diferentes seres e se 

aventurar através das experiências oníricas. Assim, de acordo com a cosmologia Xerente a 

essência comum, não só faz vivos todos os seres (animados ou inanimados), como também 

possibilita a existência de diferentes realidades cósmicas e a interação entre os seres que as 

habitam.  

Entretanto, se as almas são dadas indistintamente, o corpo precisa ser construído, o 

que significa dizer que enquanto a natureza do ser é universal, a construção de sua subjetividade é 

uma intervenção que só pode acontecer sobre o corpo. Portanto, a produção de corpos é uma 

operação que visa “construir pessoas” com atributos específicos e capazes de se socializarem 

dentro de determinados padrões. Esse é um processo contínuo, que se inicia com a concepção do 

ser e exige ações físicas e sociais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Souza (2002) afirma que os povos Jê concebem a formação do feto no útero materno 

como conseqüência do acúmulo de sêmen resultante de relações sexuais repetidas.  Já o 

crescimento da criança, após seu nascimento, é entendido (sobretudo pelos Jê Setentrionais) 

como o aumento gradativo do sangue em seu corpo. Segundo a autora, a conservação do sangue 

parece estar intimamente associada à conservação da alma da pessoa. “Por isso, outros fluídos 

vitais dos quais o sangue aparece como uma espécie de arqui-substancia – sêmen, saliva, leite 

materno, urina, lágrima, fezes, odor, suor – não podem ser perdidos ou gastos em excesso” (546-

549). Essa associação entre sangue e alma, estabelece que os bebês, pelo fato de terem pouco 

sangue, sejam entendidos como sendo mais frágeis e suscetíveis a terem a alma levada por 

espíritos, seja dos mortos ou de animais.   

Essas concepções explicam a prática comum de resguardos e restrições e evidenciam 

um aspecto fundamental da noção de pessoa e corporalidade entre os Jê: as relações de substância 

que unem corpos, aproximam almas e organizam a vida cotidiana em campos sociais 

(DAMATTA 1976, MELATTI,1976). Segundo Souza (2002:565), as substâncias  são percebidas 

enquanto “veículo de uma energia vital que pode ser gasta, acumulada e transferida, na forma de 

fluídos corporais e de alimentos”. De acordo com a autora, é assim que se constitui uma cadeia de 

interação em que se estabelece a participação das pessoas umas nos corpos das outras.  

Nessa perspectiva, DaMatta (1976) explica que entre os Apinajé as relações sociais 

são orientadas de acordo com um continuum de substancialidade que estabelece os laços de 

parentesco e de afinidade. Segundo o autor, para os Apinajé cabe aos pais garantir não somente o 

acúmulo de sêmen e sangue menstrual que resulta na formação de um novo ser, mas também o 

aumento contínuo do sangue que após o nascimento é essencial para o crescimento da criança. 

Esse processo faz dos genitores os responsáveis pelo fluxo das substâncias que conferem vida e 

vitalidade aos filhos fazendo da família nuclear uma espécie de comunidade de substância. 

DaMatta (1976) chama atenção, entretanto, para o fato de que a “formação da criança 

não se limita ao contato fisiológico direto” (idem p.84), porque o grau de substancialidade que 

liga pais, filhos e irmãos exige também a observação de resguardos e proibições alimentares. 

Essas, são práticas de caráter preventivo ou curativo, que envolvem os membros da família 

nuclear e “visam separar domínios mal-misturados, reordenar a fisiologia do doente” (p.90)  e 

evitar as características animais. Para tanto, procura-se controlar o contato com substâncias 

poluentes, como certos alimentos, sangue e almas alheias, tidos como potencial fonte de doença e 
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morte. Nascimentos, rituais de iniciação, enfermidades e assassinatos constituem alguns dos 

eventos que geralmente exigem a observação dos resguardos e restrições.   

Entre os Xerente, o resguardo pós-parto é um dos mais mencionados e é explicado 

como necessário para evitar a aquisição pela criança de traços animais. Como o novo ser parece 

ser entendido como uma criação exclusivamente masculina
29

, as restrições pós-parto atingem 

sobretudo o pai, que antigamente ficava um ano sem comer alimentos como peixes de couro e 

paca (que deixam a criança com manchas na pele) tatu, tamanduá bandeira, porco queixada 

(apontados como animais de “carne muito forte”, muito cheia de sangue) e quati (faz o menino 

chorar muito). Segundo explicações, o período de um ano deve-se ao fato desse ser o tempo 

necessário para que a criança se torne mais forte e independente, o que parece estar relacionado 

com o desenvolvimento da capacidade de falar e andar.  

O genitor akwẽ não deve também, pelo menos até que caia o cordão umbilical do 

filho, fazer muito esforço físico ou afastar-se de casa para caçar e pescar. Enquanto o esforço 

físico pode enfraquecer a criança através do cansaço e da emissão de suor do pai, o contato com 

determinados animais pode possibilitar o acesso, da alma destes, aos corpos frágeis das crianças. 

Assim, devido ao caráter perigoso daquilo que é externo, nos primeiros meses as crianças não 

costumavam nem mesmo ser retiradas de sua aldeia de origem. 

Antigamente era costume também manter as crianças sempre pintadas e 

ornamentadas. Colares ou pulseiras com dentes de animais, como jacaré e onça, ainda hoje 

podem ser observados e têm como objetivo afastar os espíritos que fazem as crianças terem 

sonhos ruins. Em relação a pintura, Lopes da Silva e Farias (1992) explicam que dois padrões 

básicos orientavam a pintura dos pequenos: o da onça, para crianças recém-nascidas e o do 

tamanduá para as crianças de dois e três anos. Depois dessa idade elas passavam a ser pintadas 

com o mesmo padrão clânico do pai. Segundo os autores, além do fato de que a onça e o 

tamanduá são animais que fazem parte das narrativas míticas akwẽ, pouco se sabe do simbolismo 

da escolha desses motivos pictóricos que recobria o corpo das crianças.  

A nominação e a participação nos rituais que assinalam a passagem para vida adulta, 

constituem também aspectos fundamentais do processo de “construção da pessoa como humano”. 

Afinal, enquanto as substâncias unem os corpos, os nomes unem os seres sociais (DaMatta, 1976; 

Melatti, 1976). Assim, no que toca ao nome, o que se pode observar é que ao mesmo tempo em 

                                                
29  O papel da mãe seria apenas o de “guardar” o bebê até que ele esteja pronto para nascer. 
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que ele tem o papel de individualizar um novo ser, ele também exerce a função de o socializar. 

Portanto, ao receber um nome a criança torna-se portadora de identidade social, deixando de ser 

um ser indiferenciado e podendo localizar-se e ser localizada dentro da estrutura da sociedade a 

qual pertence. Desse modo: 

 

O nome de um lado, é “corpo”, mas especificamente “pele”. Esse aspecto do nome, 

sugiro, corresponde a objetificação das relações que constituem a pessoa como parente, e 
assim as relações entre “cruzados” e “paralelos”, “nominadores” e “genitores”, mentores 

e propagadores, bem como “maternos” e “paternos”. Mas o nome é também sobre outros 

aspectos é alma, ele sobrevive à morte ... é a parte durável da pessoa e está ligado ao 

ritual e seus personagens... Quero sugerir que essa dupla face dos nomes corresponde ao 

papel pivotal que joga a nominação nesses sistemas sociais: de um lado como 

constituinte pessoal e, portanto, corporal, como pele e roupa, o nome objetifica as 

relações que fabricam a pessoa como humano, as transações que resultam no e resultarão 

do laço criado pela nominação ... De outro, como um princípio de transformação, parte 

da “roupa” que faz da pessoa participante da recriação ritual do socius (SOUZA, 2002, 

p.573). 

 

 

A importância da nominação para os Xerente é bem explicada por Oliveira Reis 

(2001). Segundo ele, o nome tem o efeito de constituir socialmente o homem à medida que torna 

público e notório sua filiação ao clã paterno. As mulheres, por sua vez, também são socialmente 

reconhecidas pela via do nome, pois os nomes que lhes são atribuídos vêm da associação de idade 

alterna à do pai. Assim, a nominação Xerente ratifica e fortalece as instituições que estruturam a 

sociedade Xerente, deixando evidente seu forte caráter patrilinear.  

Refletindo, portanto, sobre as idéias relativas à concepção e ao nascimento de um 

novo ser podemos concluir que as crianças são vistas como seres muito suscetíveis ao mundo 

não-humano e, por isto, necessitam da prática de ações físicas (pintura e ornamentação do corpo) 

e sociais (os resguardos, rituais de nominação e de iniciação) para de fato serem inseridas na 

sociedade.  No entanto, 

 

Não se trata de uma oposição entre o homem e animal realizada longe do corpo e ao 

longo de categorias individualizantes, onde o natural e o social se auto-repelem por 

definição, mas de uma dialética onde os elementos naturais são domesticados pelo grupo 

e os elementos do grupo (as coisas sociais) são naturalizados no mundo dos animais. O 

corpo é a arena onde todas essas coisas são possíveis (SEEGER et. al, 1987,  p.23)  

 

  Nesse sentido, os rituais de iniciação constituem também um bom exemplo do 

importante papel das substâncias e da corporalidade na construção da pessoa. Restrições 
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alimentares, reclusões e o sofrimento físico são eventos que em conjunto ou separadamente 

marcam a passagem da juventude para vida adulta. Assim, durante a realização do  ritual de 

iniciação Xavante, o Wai‟a, os iniciados são quase totalmente privados de água e comida e 

permanecem longos períodos expostos ao sol, dançando, cantando e desempenhando outras 

atividades físicas. Entre os Xerente os iniciados ficavam reclusos no warã, onde aprendiam, 

dentre outras coisas, estratégias para vencer o frio, a fome e a sede. Também nos 

Ramkokamenkra  se observa durante Pepyê um momento de reclusão, onde além da forte dieta 

alimentar, o banho, a exposição ao sol e a pintura corporal são proibidos (ALMEIDA, 2009). 

Nesses momentos, a continência sexual também deve ser rigorosamente observada.  

Essas medidas que visam a reprodução humana e a socialização, estão embasadas em 

medidas que ao mesmo tempo em que buscam “neutralizar um afeto animal (agressividade-e-

medo)”, desenvolvem a força física e também a moral, a expressividade verbal e a inteligência, 

na qual a função auditiva é sempre enfatizada (Lima, 1996, p.27-28).  

Souza (2002) explica, portanto, que o conceito de corpo para os Jê, bem como para 

outros povos ameríndios, implica tanto o que está dentro quanto o que está fora desse corpo. Por 

isso, sua “fabricação exerce-se simultaneamente sobre a substância ou o interior e sobre sua 

superfície” (p.567). Assim, segundo a autora, de um lado estão as trocas de comida e fluídos 

corporais, bem como a modelação dos órgãos e partes do corpo associadas aos sentidos e à 

comunicação; de outro, o tratamento da pele através de ornamentos e da  pintura corporal. 

Em relação a modelação de partes do corpo relacionadas aos sentidos e a 

comunicação é bastante ilustrativa a correlação que Seeger (1980) faz entre a corporalidade e o 

aprendizado. Seeger (1980), que mostrou como categorias como odor, alimentos e corpos 

constroem o Ser e a sociabilidade Suyá, fez uma análise pioneira da correlação da ornamentação 

de determinadas partes do corpo, com a ênfase dada a determinada faculdade (audição, visão ou 

fala). Assim, esse autor estabelece, entre os Suyá, uma relação entre a perfuração das orelhas (por 

ambos os sexos) com a importância da audição para o aprendizado e o uso dos batoques labiais 

pelos homens, com a importância da faculdade da fala para o gênero masculino. É interessante 

perceber que a exemplo dos Suyá, outros Jê, (Kayapó, Krahô, Xavante e Xerente), também fazem 

ou fizeram  em algum momento uso dos batoques auriculares. Isso nos remete, a partir da 

abordagem de Segeer (1980), ao fato que também entre esses povos, o ouvir tem um papel 

central, não só  para o aprendizado, mas também na conduta social. 
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Entre os Xerente, por exemplo, a perfuração da orelha para o recebimento do batoque 

auricular era um dos requisitos necessários para a aceitação do rapaz como membro efetivo de 

uma das associações masculinas bem como para sua iniciação no warã (Nimuendajú, 1942), fato 

que sinaliza a importância do “saber ouvir” nos contextos de aprendizado e também na vida 

cotidiana. Essa importância é largamente enfatizada na fala atual akwẽ.  

Em suma, em um mundo povoado por seres que vivem em diferentes realidades, mas  

que possuem uma mesma essência, a ênfase na subjetividade é o que vai construir a identidade 

social, estabelecer os limites de interação e garantir o equilíbrio cósmico. Dessa forma, essa visão 

de mundo incide diretamente nas formas de percepção e nas técnicas específicas para a 

apropriação social e transformação do meio  

 

 

3.1- CONCEPÇÃO XERENTE DE MEIO AMBIENTE  

 

“Os velhos contam que o céu está sustentado por uma grande árvore. Um homem 

gigante trabalha dia e noite para destruir o pé da árvore, mas por motivo da fome ele 

procura comida em sua casa. Enquanto isso o beija-flor, conhecido como pássaro gente, 

trabalha para restaurar o pé do céu. Quando o homem gigante volta começa tudo de 
novo. E nós não damos valor a esse minúsculo pássaro que trabalha em nosso favor” (S. 

K. Xerente)30.   

 

  

Um respeito que, em alguns momentos, deixa transparecer certo temor pode ser 

claramente observado nas narrativas que versam sobre a interação homem/ambiente. Essa postura 

é compreensível quando entendemos um pouco de como os Xerente concebem o mundo e o 

ambiente. 

Para o povo Akwẽ o cosmos está dividido em três níveis, a terra (tka), que foi criada e 

transformada pelo sol, é onde vive o homem e alguns animais; o céu (hêwa), que é sustentado por 

uma grande árvore, é onde vivem as estrelas e um outro povo, e o mundo subterrâneo (tka kamô) 

que é onde vivem animais ferozes como o porco queixada, um grande espírito xamânico.  

De acordo com a cosmologia Xerente tudo tem vida, tem uma alma (da hiemba), o 

homem e, absolutamente, tudo o que está no meio ambiente. Partindo desse pressuposto, as matas 

                                                
30 Fragmento de uma redação feita por um professor indígena durante o primeiro módulo do curso de Licenciatura 

Intercultural da Universidade Federal de Goiás – turma/2007.  
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e os rios são concebidos como povoados por uma infinidade de espíritos. Entretanto, o controle 

desses diferentes espaços naturais é responsabilidade de seres específicos: Kâtdê -kwa cuida das 

águas, Mrãitdê- kwa cuida da mata e Hêpãrwawe é o temido chefe dos espíritos. O sekwá (xamã) 

é quem ensina o povo akwẽ a respeitar o meio ambiente. Ele é o interlocutor entre o mundo dos 

homens e o mundo dos espíritos. 

As “entidades”, tidas como donos-controladores, interferem diretamente no 

fornecimento da caça, dos peixes, na produtividade das roças e, através do feitiço, controlam as  

ações predatórias dos homens.  Viveiros de Castro (1996:118), explica que a noção de espíritos 

senhores dos animais é muito comum no continente. Segundo o autor, “esses espíritos-mestres, 

claramente dotados de uma intencionalidade análoga à humana, funcionam como hipóstases das 

espécies animais a que estão associados, criando um campo intersubjetivo humano-animal”. Esse 

campo intersubjetivo pressupõe uma relação de reciprocidade que faz com que a predação e a 

guerra sejam pensadas metaforicamente de forma análoga.  

 
“O dono das caças não gosta que se maltrate a caça. É preciso ter cuidado para matar 

direito e evitar que a caça saia baleada. Caso isso ocorra o caçador fica marcado por esse 

espírito e pode até morrer” (M. S. Xerente)31. 

 

Os espíritos são tidos, portanto, como potenciais causadores de doenças. Acredita-se 

que isso aconteça através da introdução no corpo de uma pessoa de pequenos objetos. Kta Ka 

(pedrinha branca), kbazi pre (fio vermelho de algodão), wdê hu (pedacinho de pau), wdêmin (pó 

de árvore) são alguns exemplos. 

 

“se maltratarmos os animais, os espíritos dos animais podem nos maltratar. Não 

devemos matar os animais sem necessidade, pescar peixes, ou derrubar árvores (...) 
mrãitdê-kwa não vai gostar. Ele pode colocar wdêmin (pó de árvore) nas pessoas, que 

sente muitas dores, adoece e pode até morrer. O pajé alerta as pessoas para não pescar 

todo dia, não tomar banho à tardinha, não matar os filhotes dos peixes, porque se não 

kâtdê kwa pode colocar Kta Ka (pedra branca) no corpo da pessoa (...) se o pajé não tirar 

Kta Ka, a pessoa pode morrer. Se isso acontecer seu espírito vai morar com kâtdê kwa” 

(I. N. Xerente)32. 

 

 

                                                
31 Fragmento de uma redação feita por um professor indígena durante o primeiro módulo do curso de Licenciatura 

Intercultural da Universidade Federal de Goiás – turma/2007. 
32 Fragmento de uma redação feita por um professor indígena durante o primeiro módulo do curso de Licenciatura 

Intercultural da Universidade Federal de Goiás – turma/2007. 
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Desse modo, para evitar a fúria dos espíritos, conseguir junto a eles fartura e manter o 

equilíbrio entre os diferentes domínios cósmicos, faz-se necessário a observação de tabus e 

resguardos. Assim, é importante que o pai de um recém-nascido não pesque e não cace, durante 

certo período, para não trazer espíritos de animais para junto de seu filho. Ao entardecer os 

espíritos começam a passear. Não só os espíritos que habitam os espaços naturais, mas também 

os espíritos dos mortos (Heparhĩ). Por isso, sob pena de ter a alma capturada por esses espíritos, 

Srênomri alerta que “não se deve tomar banho no rio à tardinha”, nem passear pela aldeia durante 

a noite, muito menos deixar uma criança chorar muito neste horário.   

A capacidade do sekwá de transitar entre os diferentes níveis cósmicos e se 

comunicar com seus espíritos, torna-o exímio pescador, caçador e conhecedor do poder das 

plantas. Entre os seus atributos está também o de negociar, com os outros níveis, a cura de uma 

pessoa doente.  

Há sekwás iniciados por Kâ tdkwa, outros por Mrãi tdêkwa e fala-se ainda de outros 

que “aprendiam” com o sol. Esses últimos são descritos como extremamente poderosos.  Alguns 

sekwás, conhecidos apenas como curadores, são bem aceitos pela comunidade. Outros entretanto, 

sobre os quais paira a suspeita de malefícios, são temidos e evitados. Esses últimos, são 

chamados de saeka tdêkwas, os donos do feitiço, ou seja, aqueles que usam de seus 

conhecimentos para fazer o mal.  

O aprendizado e a rotina de um sekwá são descritos como penosos. Afinal, eles são 

seres que tem os sonhos povoados pelos espíritos e que por isso praticamente não dormem a 

noite. Os sonhos são apontados como o meio principal pelo qual os pajés aprendem e se 

comunicam com os espíritos. Nas experiências oníricas são travadas verdadeiras batalhas nas 

quais a derrota do sekwá pode ter como pena o aprisionamento de sua alma pelo espírito 

vencedor.   

Em outubro de 2009, em ocasião da minha segunda visita a campo, Darci, que 

gentilmente me hospedou em sua casa, começou a sentir uma repentina e forte dor abdominal que 

o fez cair de cama. Nessa ocasião, o sekwá da aldeia foi imediatamente chamado. Rapidamente, a 

pequena casa de Darci ficou repleta de adultos e crianças que observavam o ritual de cura. 

Munido do seu maracá, o sekwá cantou, dançou e proferiu palavras tocando por vezes no doente. 

Posteriormente, saiu da casa e se dirigiu ao cemitério que existe próximo da aldeia e de lá voltou 
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mais uma vez cantando e dançando ao ritmo do maracá
33

. Segundo o sekwá, a alma de Darci 

havia deixado seu corpo e estava vagando. Isso exigia uma ação rápida, pois nessas ocasiões os 

espíritos dos mortos (Heparhĩ) se aproveitam para atrair os parentes de quem sentem saudade 

para junto de si. No retorno do cemitério, quando cantava e dançava, o sekwá disse que estava 

trazendo a alma do doente consigo. Explicou ainda que alma de Darci deixou seu corpo, pelo fato 

dele passar muitos dias na mata, no posto de fiscalização ambiental onde ele trabalha e por isso 

ficar mais exposto à ação dos espíritos que lá habitam. 

A presença maciça das crianças da aldeia durante o ritual e também as orientações 

que a todo o momento os adultos lhes passavam chamam a atenção. Elas eram constantemente 

orientadas a ficarem quietas e caladas, evidenciando que ao mesmo tempo em que aquele 

constituía um momento de aprendizado, constituía também um momento perigoso que requeria 

uma postura diferenciada. A necessidade dessa postura diferenciada deve-se ao fato das crianças 

serem tidas como mais vulneráveis a ação dos espíritos. Como a atuação do xamã é marcada pela 

interação com seres de outros níveis cósmicos, esses podem se valer de gestos bruscos e da fala 

exagerada para capturar a alma dos pequenos. 

De acordo com a concepção Xerente, as doenças podem ser dividas em três grupos 

principais: aquelas provenientes de feitiços, aquelas que são causadas pelos donos-controladores 

dos espaços naturais em resposta a exageros e posturas indevidas e aquelas que são conhecidas 

como “doenças de branco” (GIRALDIN, 2001; 2004b). O poder do sekwá é eficiente no 

tratamento das doenças que se encaixam nos dois primeiros grupos. Já contra enfermidades como 

diabete, derrame, hipertensão, problemas cardíacos e outras que são comumente chamadas de 

doenças de branco, o poder do xamã mostra-se ineficiente e por isso elas só podem ser tratadas 

pela medicina ocidental. A introdução na dieta alimentar do sal, do óleo, do açúcar e de outros 

alimentos vindos da cidade é apontada como o principal motivo do surgimento dessas doenças 

entre os akwẽ. Afinal, como vimos no início desse capítulo, os fluídos corporais, os alimentos 

“contaminados” e aquilo que é estranho (alheio), constituem veículos poderosos de enfermidades.  

Em suma, a cosmologia Xerente, a exemplo de outras cosmologias indígenas, 

pressupõe que toda ação tem uma reação equivalente e que por isso é necessário manter o 

equilíbrio das relações mantidas com os outros níveis cosmológicos. Afinal, se o mundo é 

                                                
33 A presença do maracá durante todo ritual de cura é digna de atenção, visto que esse objeto geralmente não tem 

nenhuma  função mágico-religiosa entre os povos Jê. Entretanto, isso mereceria uma investigação mais direcionada 

que não tive como realizar durante meu trabalho de campo. 
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sustentado por árvores e constituído de domínios protegidos por entidades com poderes 

sobrenaturais e que interferem diretamente na vida dos homens, fica estabelecida uma ligação 

intima entre o homem e o ambiente.  

Os mitos akwẽ ensinam, por outro lado, que é a observação atenta e a postura 

respeitosa diante do meio é necessária também, porque é através dele que são obtidos muitos dos 

conhecimentos necessários à vida. De acordo com esses mitos, foi com a onça que o akwẽ 

aprendeu a fazer o fogo e preparar os alimentos; com o papagaio aprendeu a tecer os cestos com a 

fibra do buriti; com a estrela aprendeu o cultivo da terra.  A interação constante com o meio é 

mostrada, nesse sentido, como uma eminente fonte de aprendizado.  

Srênomri (59 anos), um respeitado ancião da aldeia Rio Sono, sempre deixava claro 

em seus relatos a possibilidade de aprender muitas coisas pela observação atenta através de 

alguns sinais dados pelo ambiente. Segundo ele, é possível saber, por exemplo, se um terreno é 

bom para o plantio através da consistência do solo e pela aparência da cobertura vegetal que ele 

possui. Se há apenas um capim frágil e esparso não será bom para o cultivo. Do mesmo quando 

não se conhecia a organização do ano em meses, era a observação da mudança da lua que 

indicava o tempo exato para o cultivo.  

Também a disponibilidade de chuva pode ser conhecida através da observação de 

alguns sinais: os pés de buriti muito carregados de frutos e uma floração significativa do pau 

a‟arco e do pé de mirindiba são indicadores que no ano seguinte a chuva vai ser farta. A 

observação das estrelas pode igualmente trazer informações sobre a chuva. Segundo seu Valdir, 

quando o Cruzeiro do Sul se apresenta sem a menor de suas estrelas é sinal de que ela foi buscar 

água e que por isso deve chover em breve.  

É possível ainda ouvir relatos sobre a finalidade e o modo correto de fazer queimadas, 

prática largamente utilizada no cerrado e, hoje, notadamente mal vista pelos ambientalistas 

devido o risco de incêndios.  Segundo esses relatos, antigamente só se fazia queimada nos meses 

de maio e abril, com o objetivo de renovar a cobertura vegetal, oferecendo pastagens de melhor 

qualidade aos animais e facilitar a movimentação pelo cerrado. Como nessa época o capim não 

está totalmente seco o fogo não avança para dentro da mata e queima só o necessário. Já as 

queimadas feitas atualmente pelos sertanejos da região, que ocorrem nos meses de agosto e 

setembro, (quando a umidade do ar é baixa e a vegetação encontra-se bem mais seca pela 

ausência de chuva) provocam um fogo descontrolado que mata animais, destrói árvores, suas 
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flores e os frutos. “Aí os bichos ficam com fome e invadem as roças e deixam o índio com fome, 

que precisa correr para cidade” (Valdir Srênomri março/2009).   

Os wawẽ (velhos) contam ainda que festas, nas quais se cantava e dançava durante 

noites inteiras, eram realizadas quando a chuva demorava e antes de grandes caçadas e pescarias. 

Como os espíritos também participam das festas akwẽ, essa era a melhor forma de alegrá-los e 

assim trazer a fartura. Atualmente, a realização muito esporádica das festas, a adoção de muitas 

“coisas dos brancos”, os exageros e a falta de respeito dos brancos com meio são apontados pelos 

anciãos como os principais motivos para os problemas ambientais que, segundo os relatos,  

refletem-se na instabilidade do regime de chuvas e na escassez de animais e peixes. 

No que toca às técnicas de caça, é pertinente a analogia feita por Sumẽkwa, um jovem 

da aldeia Salto, estudante do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do 

Tocantins (UFT). Segundo ele, as armas Xerente (arco, lança e borduna) ao mesmo tempo  que 

não visam a  caça em grande proporção, também não perturbam e afugentam os demais animais. 

Em contrapartida, as armas de fogo além de permitirem a caça predatória, afastam outras espécies 

através dos ruídos por elas emitidos. Assim, o jovem ressaltou a sabedoria implícita nas técnicas 

tradicionais que, segundo ele, ao invés de serem vistas como primitivas, deviam ser reconhecidas 

como uma forma mais respeitosa e sustentável de interagir com o meio.   

Do mesmo modo, ao falar sobre a pressão exercida pelo crescimento das cidades 

vizinhas e do avanço de grandes plantações e fazendas nos limites da reserva, Wakrãi, um 

morador da aldeia Rio Sono, ressaltou o fato da área Xerente ser o local com mata mais 

conservada nas proximidades. Segundo ele, diante desse fato “o branco diz que o índio é 

preguiçoso, mas isso não é verdade. O branco é que não consegue entender que o índio não vê a 

natureza do mesmo jeito que ele”. Neste momento sua esposa, Stukrẽpre, que é professora na 

escola da aldeia, interferiu dizendo: “nós aprendemos que a terra é nossa mãe e que se 

maltratamos ela, ela pode parar de nos dá o alimento”. 

É fácil perceber que as concepções indígenas de mundo e de corpo se somam e 

resultam numa interação diferenciada com o meio. A necessidade de manter um equilíbrio vital 

entre os diversos domínios fundamenta uma consciência ecológica que é caracterizada não só por 

uma postura mais respeitosa, mas também diferenciadas e eficientes técnicas de manejo do meio 

ambiente. 
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Assim, a previsão da disponibilidade de chuvas durante o cultivo, a época exata para 

o plantio, a produtividade das roças e também os hábitos e a disponibilidade de peixes e animais 

de caça, constituem conhecimentos elaborados que tem se processado através das gerações e que 

estão intimamente ligados às concepções de pessoa, corpo e ambiente.  

Através da influencia recíproca do processo de construção de pessoas e das formas de 

interação com o meio, somos conduzidos a outro aspecto fundamental das cosmologias 

indígenas: as estratégias de ensino-aprendizagem que legitimam as concepções e práticas sociais. 

Afinal a disciplina, a capacidade de ensinar e também de aprender são fundamentais na formação 

de pessoas sociais, capazes ao mesmo tempo de exacerbar as diferenças e interagir de forma 

harmônica com os “outros”.  

 

 

3.2- OS PROCESSOS PRÓPRIOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Depois de algumas abordagens sobre a educação nas sociedades indígenas baseadas 

em enfoques funcionalistas, estudos mais atuais dão um novo direcionamento à percepção de 

infância e dos processos de ensino-aprendizagem nessas sociedades. Dentre alguns exemplos 

podemos citar: Nunes (2002), que faz um estudo cuidadoso sobre o universo das crianças 

Xavantes; Cohn (2000, 2005) que aborda as noções de infância e de aprendizado entre os 

Kayapó-Xikrin do Pará; Codonho (2007) que trabalha a noção de transmissão horizontal de 

conhecimentos entre as crianças Galibi-Marwono do Amapá; Melo (2008) que fala da escola e 

sobre a importância do corpo e do silêncio na aprendizagem Guarani. São muito ilustrativos 

também os trabalhos que compõem a Coletânea Crianças Indígenas: Ensaios Antropológicos 

(2002), organizada por Ângela Nunes, Aracy Lopes da Silva e Ana Vera Machado. 

A partir da visão das crianças como “atores sociais ativos capazes de criar um 

universo sócio-cultural com uma especificidade própria, produtor de uma reflexão crítica sobre o 

mundo dos adultos” (LOPES DA SILVA, 2002:20) e também da constatação da importância da 

noção de pessoa para os processos educativos, os estudos direcionados a educação ameríndia 

deixam de tratá-la apenas como um mero processo de imitação que  visa a perpetuação da ordem 

social com vias a integração do indivíduo à sociedade e passam a evidenciar as mais diferentes e 

refinadas estratégias educativas. Assim, desde então, fica claro que as pedagogias nativas, mais 

que a produção de conhecimento, visam a produção de pessoa e que a concepção de pessoa passa 
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necessariamente pela fabricação do corpo (VIVEIROS DE CASTRO, 1996; CODONHO, 2007; 

TASSINARI, 2007). 

Somos, portanto, mais uma vez remetidos à centralidade do corpo nas cosmologias 

indígenas. Essa centralidade refletida nos diferentes processos de ensino-aprendizagem 

pressupõe, segundo Tassinari (2007:18), que “aquilo que se sabe é incorporado”, ou seja, “toma 

assento no corpo e que por isso, este deve ser adequadamente produzido para receber os 

conhecimentos”. É exatamente nesse contexto que as teorias em torno da concepção, a noção de 

doença, as restrições alimentares e a ornamentação corporal se revestem de significado 

fundamentando as pedagogias indígenas.   

Dentre as diferentes estratégias pedagógicas, Tassinari e Gobbi (2008) enumeram os 

alucinógenos, os sonhos e os períodos de reclusão como importantes meios de aprendizagem. 

Segundo elas, o reconhecimento dos sonhos enquanto fonte legítima de saber explica o porquê de 

em algumas situações os neófitos serem treinados para sonhar. Já o uso de alucinógenos indica 

que certos saberes são obtidos mediante estados alterados de consciência.  Os períodos de 

reclusão evidenciam, por sua vez, que a aprendizagem deve ser incorporada, ou seja, reconhece-

se que certos saberes só são adquiridos em condições corporais específicas. A vulnerabilidade é, 

nesse sentido, concebida como um instrumento de amadurecimento, acredita-se que após 

passarem por momentos de privações, os iniciados se tornam mais fortes e sábios. 

É interessante observar o papel desempenhado pelo sofrimento físico em muitas 

sociedades indígenas, que, para melhor formar seus jovens, recorrem a diversos recursos como 

severas dietas alimentares, atividades físicas realizadas sob forte calor ou frio, exposição à picada 

de insetos e escarificação. É importante ressaltar que o sofrimento funciona nesta perspectiva, 

não somente como um meio de fortalecer o corpo, mas também como uma marca, um obstáculo 

que visa evitar o esquecimento (CLASTRES, 1975 apud  MELO, 2008). Portanto, a preocupação 

com a produção dos corpos, evidenciada de diferentes formas nas sociedades indígenas, visa não 

unicamente a resistência física, mas sobretudo a formação de seres sociais, de pessoas éticas e 

morais.  

Essa formação, como vimos, constitui um processo e se vale de diferentes espaços 

para atingir seu objetivo. O Warã (centro da aldeia) e o Warĩzdare (espaço em volta das casas), 

por exemplo, constituem os principais locais de aprendizado Xerente. O termo warã é usado para 

designar o centro da aldeia, a casa dos homens que antigamente existia nesse espaço e também 
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uma habitação provisória que os homens montavam na mata para se abrigarem e instruírem os 

jovens em relação as técnicas de caça, pesca e outras formas de interação com o meio. Esses três 

espaços diferentes unem-se sob um mesmo nome para um mesmo fim: a transformação de 

meninos em homens.  

O rapaz quando entrava no Warã era chamado Sipsa, termo comumente traduzido por 

jovem puro. São quatro as fazes pelas quais os rapazes passavam no warã: Kburõipo, 

Panaisekrdu, Sinãika e Krkonistuhi. Depois de concluído o tempo de formação os rapazes, agora 

tidos como “homens de verdade”, recebiam o status de Kritomkwa e eram considerados aptos 

para o casamento. Ao todo temos, portanto, seis estágios. 

Já através do Warĩzdare somos remetidos ao espaço doméstico, que constitui o 

primeiro lugar de aprendizado Xerente. É em casa e no seu entorno que a criança akwẽ tem 

acesso às primeiras informações sobre o mundo que a cerca. Através das conversas que ouve, das 

histórias que lhes são contadas e da observação e/ou participação nas tarefas cotidianas, ela 

adentra o universo cultural no qual está inserida e começa a aprender as primeiras lições sobre 

ele. 

 Partindo da concepção de que as doenças são causadas pela fuga ou captura da alma, 

é necessário estar sempre atento à alimentação (dietas e resguardos) e à formação do corpo 

(através de rituais e ornamentação). Assim, os mais velhos geralmente dispensam muita atenção e 

carinho aos pequenos, porque as crianças possuem corpos mais frágeis e, por isto, são mais 

suscetíveis à perda da alma
34

, são elas as mais vulneráveis à atitude predatória das entidades 

cósmicas. Faz-se necessário desse modo, desde muito cedo aprender a interagir harmonicamente, 

o que significa que o processo educativo da criança começa logo que essa nasce. Afinal, depois 

dos resguardos feitos pelos pais da criança com o objetivo de “construí-la” durante sua gestação e 

fortalece-la posteriormente, “com o nascimento se inicia o longo processo de incorporação ao 

domínio da cultura” (NUNES, 2002:257).  

Desse modo, é exatamente o dia-a-dia das crianças e a atenção a elas dedicada que 

nos conduzem às primeiras impressões sobre as estratégias de ensino e aprendizagem que 

permeiam o cotidiano Xerente. A possibilidade de ir a todos os lugares, de ouvir as conversas dos 

adultos, de experimentar, tentar fazer igual sem perigo de reprovação caso o resultado não seja o 

                                                
34 Segundo Melo (2008),  os Guarani falam da necessidade de agradar a alma das crianças para que ela não se zangue 

ou se entristeça e por isso abandone mais facilmente seu respectivo corpo. Dedicação, paciência e carinho são nesta 

perspectiva, indispensáveis no cuidado com as crianças. 
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esperado, confere às crianças indígenas autonomia considerável no seu processo de aprendizagem 

(COHN, 2002; NUNES, 2002). Talvez o sucesso do aprendizado resida exatamente nesse 

protagonismo, que faz do prazer existente na simultaneidade de “brincar-experimentar-trabalhar-

descobrir” (LOPES DA SILVA, 2002:46) o caminho mais curto para um conhecimento que, pelo 

fato de ser vivenciado, não é facilmente esquecido. 

A possibilidade de um contato mais próximo com meio ambiente geralmente confere 

às crianças indígenas um conhecimento considerável sobre as características da fauna e flora da 

região onde vivem (MUÑOZ, 2003; LOPES DA SILVA, 2002; CODONHO, 2007). A exemplo 

disso, Carrara (2002, p.105) explica que todo o conhecimento que as crianças Xavante têm “a 

respeito do ambiente em que vivem baseia-se em sua atenção, curiosidade,  brincadeiras e 

questionamentos sobre a experiência de seus sentidos com animais e plantas”.  

O mesmo pode ser dito a respeito das crianças Xerente que, desde cedo, demonstram 

grande interesse pelo ambiente que envolve suas casas. Esse aprendizado é gradativo e 

possibilitado pelo contato e observação de animais e plantas através das brincadeiras realizadas 

nas matas e nos rios e das atividades em que acompanham seus pais (atividades agrícolas, 

excussões para coleta, caça e pesca). As figuras 14, 15 e 16 ilustram algumas dessas ocasiões 

observadas em diferentes aldeias Xerente.  

 

           
Figura 14 – Brincadeira com um macaquinho                  Figura 15 – O pequeno Akezanẽ acompanha sua                                                           

Aldeia Mirasol Foto: Valéria Melo Fev/2007.                    avó na coleta do capim dourado/ Aldeia Rio Sono  

                                                                                Foto: Valéria Melo Out/2009.      
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Figura 16- Crianças brincando durante um animado banho de rio/ Aldeia Porteira. Foto: Valéria Melo 

Jun/2009. 

 

Em ocasião do meu trabalho de campo, José, um jovem de apenas treze anos e já 

respeitado por suas caçadas e pescarias bem sucedidas, deixou evidente seu grande conhecimento 

em relação à distribuição e hábitos dos animais e peixes existentes nas proximidades da aldeia. 

Ele relatou que desde muito cedo (a partir dos quatro anos), seu pai já lhe explicava sobre os 

animais e peixes e que a partir dos sete anos começou a acompanhá-lo em pequenas caçadas e 

pescarias. 

Ressaltando a capacidade de agência e o importante papel das crianças nas dinâmicas 

culturais nas quais se inserem, Codonho (2007), extrapola a usual concepção de transmissão 

vertical de conhecimentos (geração mais velha / geração mais nova) afirmando que o aprendizado 

infantil também acontece a partir dos conhecimentos transmitidos entre os indivíduos de uma 

faixa etária aproximada. As conversas, excursões pela mata, pescarias e caçadas com pessoas de 

igual idade ou inferior, constituem eventos onde o conhecimento costuma se processar de forma 

horizontal.  Assim, segundo José, os “homens conversam de acordo com suas idades. Não é bom 

demonstrar conhecimento para uma pessoa mais velha. A gente ensina só aos mais novos ou aos 

de mesma idade”. 

Assim, os rituais, o espaço doméstico, as brincadeiras e as trilhas nas matas 

constituem-se diferentes momentos onde o saber se processa tanto horizontalmente quanto 

verticalmente. Diferentes espaços e ocasiões garantem, portanto, um aprendizado prático que se 
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converte em conhecimento concreto sobre o universo social e sobre o meio nos quais as crianças 

estão inseridas. 

O interesse, a capacidade de observação e os “bons ouvidos” são considerados como 

atributos fundamentais para um bom aprendiz, pois a palavra dita, a imagem e a gestualidade são 

os principais instrumentos de ensino. Saber observar e ouvir significa assumir uma postura 

respeitosa e atenta diante daquele que ensina. É importante ressaltar que o ouvir aqui, extrapola o 

que é dito, buscando captar também aquilo que fica implícito através dos gestos e imagens. Isso 

significa que muitos conhecimentos são também transmitidos sem o recurso da palavra. Desse 

modo, o silêncio também torna-se um instrumento legítimo na construção do saber. É ilustrativo, 

portanto, o exemplo que Cohn (2005) utiliza para explicar o que é o ouvir para os Xikrin: 

 
Quando um jovem observa um velho fazendo um cocar, ele deve manter um silêncio 

respeitoso e o velho não explica verbalmente nada do que faz – no entanto o jovem deve 

“ouvir” atentamente o que observa: deve refletir sobre o que vê. Assim não deve ouvir o 

que o velho está falando, mas o que ele está fazendo. Parece complicado, mas só o é se 

não conseguirmos perceber que o ouvir para os Xikrin significa muito mais do que a 

palavra em português pode exprimir e é um sentido muito diverso do que o definido pelo 

mundo ocidental (COHN, 2005, p.497). 

 

Nesse processo de aprendizagem, a audição prevalece sobre a fala. Por isso mesmo as 

perguntas são raras. Isso não quer dizer que o falar não possua importância no processo de 

ensino-aprendizagem, mas sim que a palavra é geralmente posse daquele que tem mais 

conhecimento. É interessante observar que apesar do reconhecimento dos mais velhos como 

detentores do conhecimento e também de que a transmissão da cultura passa obrigatoriamente 

por eles, nas falas akwẽ são comuns expressões do tipo “ninguém aprende nada com ninguém” ou 

“aprendi sozinho”. Parecendo num primeiro momento antagônicas, essas expressões tornam-se 

perfeitamente compreensíveis quando entendemos uma outra característica da concepção Xerente 

de  aprendizagem que é a ênfase no aprendiz, considerado como o principal responsável pela 

construção do conhecimento.  

Para os Xerente o interesse é o primeiro passo para aprendizagem. Entende-se que 

sua ausência anula os outros requisitos imprescindíveis para o aprendizado de qualquer coisa: ver 

e ouvir atentamente, trazer a informação várias vezes à mente, enfim, ser disciplinado e 

persistente. Partindo desse pressuposto os Akwẽ explicam que o poder do saber está com o 

aprendiz. Nesse processo, cabe ao mestre apenas apontar o caminho. Por isso, os mais velhos não 

intervem caso as crianças demonstrem interesse em acompanha-los em suas expedições pelo 
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cerrado ou em outras atividades cotidianas. A exemplo disso, a figura abaixo ilustra o momento 

em que o pequeno Akezanẽ, na ocasião com apenas 5 anos, observa seu avô confeccionando um 

trançado a partir da fibra do buriti: 

 

 
Figura 17-  O menino observa atentamente seu avô confeccionando um trançado de buriti. 

Foto: Valéria Melo Out/2009 

 

 

 

Ressaltando que nunca foi à escola, dona Waiti disse-me com satisfação que sabia 

muitas coisas e havia aprendido fazer todo tipo de artesanato. Segundo ela, tudo o que sabia fazer 

aprendeu só olhando, “é só olhar com atenção e começar fazer aos poucos”. Assim para aprender 

fazer o tapiti, cuja confecção foi relatada como difícil, disse apenas ter observado como sua avó 

fazia sem lhe perguntar nada. Depois de um período de observação relatou ter se sentado e 

começado a tentar fazer um bem pequeno. Após tentativas e correções disse que observou que 

estava bom e então começou fazer tapitis maiores. 

Nesse sentido, são freqüentes as falas que afirmam que muitos conhecimentos têm se 

perdido pela falta de interesse dos jovens. Entretanto é interessante perceber que há também 

aqueles que explicam a perda de alguns conhecimentos se deve ao fato de que “os velhos têm 
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ciúme do seu saber”. O fato é que a importância dada à autonomia do aprendiz faz com que os 

anciãos, mesmo cientes da necessidade de repassar os saberes, deixem de fazê-lo diante da 

suposta falta de interesse de muitos jovens. 

A fragmentação das informações passadas é também uma estratégia que caracteriza o 

processo de ensino e fortalece a autonomia do aprendiz. Portanto, é comum observar histórias e 

informações diversas serem transmitidas em pequenas partes, bem como um velho interromper 

repentinamente uma atividade que estava sendo acompanhada por um aprendiz. Segundo Cohn 

(2002), essa fragmentação sinaliza para o fato de que o conhecimento não se limita a uma fonte 

única, mas é constituído gradativamente ao longo da vida do indivíduo que tem a liberdade para 

buscar mais informações somente sobre aquilo que mais o interessa. Assim, a fragmentação na 

transmissão do conhecimento contribui ainda para a “reprodução e permanência de um saber 

gerador de conhecimentos muito individualizados” (COHN, 2002, p.226). 

 

“Os mais velhos não gostam de contar tudo para todos, mas escolhem aqueles que são 
mais interessados, atenciosos e que não saiam contando o que ouviram para todo mundo. 

Tem conhecimentos que não podem ser passados a muitos, mas só a uma ou duas 

pessoas, senão aquele conhecimento se enfraquece” (Darci kruze out/2009 - Adeia Rio 

Sono). 

 

Como podemos perceber, interesse, autonomia, saber ouvir e o saber olhar são 

apontados como os pontos centrais do aprendizado. Além desses também o tempo e a repetição 

parecem constituir aspectos fundamentais. A fala de Srênomri (59 anos) nos é bastante ilustrativa 

para nos fazer perceber esse fato. Segundo ele, os antigos ensinavam que para aprender algo além 

de ter “bons ouvidos” é preciso dormir tarde e acordar bem cedo, pois é fundamental trazer o 

visto e o ouvido várias vezes à memória.  

 Assim, com vistas a memorização, a repetição pode também ser observada na 

estrutura das narrações míticas e nos discursos. Ladeira (2001) afirma, nesse sentido, que para 

otimizar a comunicação, as sociedades de tradição oral valem-se de estratégias como a repetição, 

entonação e o ritmo. Entre os Timbira, por exemplo, Ladeira (2001) chama a atenção para a 

existência uma variação no modo de falar para dar conta de “chamamentos”, admoestações 

públicas, discursos e narração de mitos.  

Um pequeno relato da professora não indígena da escola da aldeia Rio Sono ilustra 

bem a forma como todos esses aspectos do processo de ensino aprendizagem Xerente são 

operantes e se chocam com a lógica disciplinadora da escola ocidental implantada na aldeia 
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indígena. Segundo a professora, a dificuldade com o português, a ausência de questionamentos, a 

repetição constante de termos nos textos construídos e as faltas freqüentes dos alunos constituem 

algumas das dificuldades enfrentadas. Ressaltou ainda, que os pais não interferem, por exemplo, 

caso os filhos adormeçam antes de ir à aula, assim também como não cobram que eles façam as 

atividades que são levadas para casa.  

A partir da concepção Xerente de aprendizado, somos levados a compreender que a 

repetição de palavras nos textos é um reflexo da repetição correntemente observada na oralidade 

e visa à memorização e o convencimento. Que a ausência de perguntas pode ser explicada se 

relacionada pela ênfase no ouvir e no olhar em detrimento do falar. Por fim, a autonomia da 

criança, o reconhecimento de uma multiplicidade de formas e lugares para aprender e também a 

convicção de que o saber é condicionado pelo interesse, torna inconcebível a interferência dos 

pais na atitude dos filhos que adormecem no horário da aula ou mesmo daqueles que preferem 

fazer outras atividades ao invés das tarefas escolares. É exatamente o encontro entre essas lógicas 

distintas de educação dentro do ambiente escolar que será assunto do nosso próximo capítulo.  
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CAPITULO IV 

 

(DES)CONSTRUINDO A ESCOLA: UMA REFLEXÃO SOBRE 

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

 

 

O ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa, assegurada 

às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem (Art. 210 da CF/1988). 
 

O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e 

afro-brasileiras, e de outros grupos do processo civilizatório nacional (§ 1º  

do art. 215 da CF/1988). 

 

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças, tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo a União demarca-las, proteger e 

fazer respeitar seus bens (Art. 231 da CF/1988). 

 

 

 

Através do que foi discutido no capítulo I, percebemos que a partir de um discurso 

fundamentado na idéia de raças e legitimado pelo imaginário eurocêntrico, os povos 

conquistados, seus traços físicos, suas descobertas tecnológicas e culturais foram postos numa 

posição “natural” de inferioridade diante do conquistador. As diferenças foram, assim, 

hierarquizadas de modo a tornar aquilo que não é igual automaticamente como pior e atrasado 

(QUIJANO, 2005). Portanto, de acordo com esse discurso, a única maneira do conquistado 

evoluir é integrar-se ao único modelo de sociedade aceitável, afastando-se gradativamente de 

tudo que o remete à sua herança cultural. Nesta perspectiva, a religião e a educação se 

constituíram, através dos tempos, como dois instrumentos muito utilizados pelos conquistadores 

para alcançar esse fim. 

Analisando os distintos momentos das políticas públicas voltadas para a escolarização 

dos povos indígenas no Brasil, observamos que através de diferentes estratégias, a educação 

escolar foi por muito tempo utilizada com o objetivo principal de integrar esses povos à 

sociedade nacional. 



81 

 

Ferreira (2001) divide a história da educação escolar entre os povos indígenas no 

Brasil em quatro fases. Segundo ela a primeira fase compreende a época do Brasil colônia, 

quando os missionários católicos valiam-se da escola para impor o português como forma 

integrar os índios à civilização cristã. O segundo momento compreende as políticas educacionais 

empreendidas pelo extinto Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e pela Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI). Dentre elas observamos o ensino bilíngüe e programas de capacitação de professores. 

De acordo com a autora, para promover uma integração mais eficiente dos índios à sociedade 

nacional procurou-se, nessa fase, traduzir os valores ocidentais nas línguas nativas e para isso foi 

firmado um acordo com o Summer Intitute of linguistics (SIL) e outras missões religiosas, para 

promover tanto o estudo das línguas indígenas quanto seu ensino nas escolas.  

Já a terceira fase da história da educação indígena é marcada pelo surgimento de 

organizações indigenistas não-governamentais e pela formação do movimento indígena, o que 

acontece entre o fim da década de 60 e nos anos 70. Este momento é caracterizado pelo 

desenvolvimento de projetos alternativos de escolarização e pela luta por uma educação capaz de 

garantir a autodeterminação dos povos indígenas. A quarta fase, por sua vez, é marcada pela 

iniciativa dos próprios povos indígenas de autogerir os processos de educação formal, o que 

acontece a partir da década de 80 (FERREIRA, 2001).  

Assim, após séculos ignorando a diversidade étnica e cultural que caracteriza nosso 

país, o Estado Brasileiro, através da Constituição Federal de 1988, apropria-se do discurso 

multicultural expresso na adoção de políticas diferenciadas. No caso dos povos indígenas, isso é 

observado, dentre outras coisas, pelo reconhecimento do direito desses manterem sua identidade 

cultural e também do direito de usarem as línguas maternas e dos processos próprios de 

aprendizagem nas escolas indígenas.  

Os processos próprios de aprendizagem, de que trata a legislação, nos remetem ao 

pluralismo de práticas pedagógicas implícitos na diversidade cultural. O que quer dizer que as 

diferentes sociedades se valem de estratégias pedagógicas próprias que estão intimamente 

relacionadas às suas dinâmicas sociais e cosmológicas. Portanto, esperando que a escola passe a 

contribuir com o processo de afirmação étnica e cultural, a legislação abre caminho para a 

oficialização de escolas indígenas diferenciadas e para políticas públicas que respondam aos 

direitos educacionais dos povos indígenas a uma educação intercultural, comunitária e voltada 

para a autodeterminação de seus povos (LOPES DA SILVA, 2001).  
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Nessa perspectiva, para que de fato se assegure o direito à diversidade e à 

especificidade, a legislação vigente tem por objetivo permitir a construção de uma escola 

indígena que, inserida no sistema educacional nacional, tenha atributos particulares como o uso 

da língua indígena e de material didático adequado, um calendário que se adapte ao ritmo de vida 

e as atividades cotidianas e rituais, currículos diferenciados e que, além disso, permita também a 

participação efetiva da comunidade e a sistematização de conhecimentos e saberes tradicionais 

através dos processos próprios de aprendizagem.  

Assim, a partir de 1988, com o objetivo de regulamentar o que está disposto no texto 

constitucional foram elaborados outros documentos. Em 04 de fevereiro de 1991, o decreto n° 26 

transferiu a educação escolar indígena da responsabilidade da FUNAI para o Ministério da 

Educação (MEC). A partir de então a educação indígena passou a ser implementada pelos estados 

e municípios. Fato que teve como conseqüência direta o crescimento do número de escolas nas 

áreas indígenas. 

Posteriormente, em 1993, o MEC lançou as Diretrizes para a Política Nacional de 

Educação Indígena com objetivo de nortear as políticas públicas no sentido de garantir o direito à 

especificidade e a diferença. 

Em 1996, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), criou-se 

também alguns dispositivos para que a Educação Escolar Indígena tenha um tratamento 

diferenciado do das demais escolas do sistema nacional de ensino:  

 

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, 

ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na 

idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, 

sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas 

e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número 

de horas letivas previsto nesta Lei. 

Art. 26.  Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por 

uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e da clientela de cada escola. 

 



83 

 

Portanto, ao tornar possível a flexibilização da organização escolar, dos calendários e 

dos currículos através do reconhecimento da diversidade que se explicita nas especificidades 

regionais, sociais, culturais e também na existência de diferentes processos de ensino 

aprendizagem, esses dispositivos da LDB abriram espaço para a construção de escolas 

diferenciadas.  

É interessante perceber ainda que nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997 a 

diversidade cultural é abordada como um dos temas transversais com o objetivo de “... conhecer e 

valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro (...) posicionando-se contra a 

qualquer discriminação baseada em diferenças culturais ...” (PCN/MEC, 1997, p.24).  

A definição da escola indígena como diferenciada, intercultural e bilíngüe é 

reproduzida e reforçada também no ano de 1999 através da Resolução 03 e do Parecer 14, ambos 

documentos do Conselho Nacional de Educação, que regulamentam a estrutura da educação 

escolar indígena. Por fim, no ano de 2001, o Plano Nacional de Educação cria a categoria “Escola 

Indígena”, legalizando os estabelecimentos de ensino localizados nas terras indígenas. Assim, 

hoje não se discute mais se os povos indígenas devem ter acesso à escola, mas que tipo de escola 

lhes deve ser oferecida. 

       É importante ressaltar, entretanto, que apesar dos avanços na legislação a 

educação escolar indígena ainda é perpassada por contradições e conflitos. Tassinari (2008) 

chama atenção, por exemplo, para o fato de que ao mesmo tempo em que o reconhecimento da 

existência dos processos próprios de aprendizagem é o aspecto mais inovador da legislação, a 

dificuldade de reconhecer a legitimidade das pedagogias nativas é exatamente um dos maiores 

desafios das políticas públicas voltadas para a educação indígena.  

Na prática, os termos escola e educação são comumente entendidos como 

equivalentes, quando na verdade possuem significados diferentes (D‟ANGELIS, 2006). Afinal, 

enquanto as formas de educação são tão diversas quanto são as culturas, a escola representa uma 

estratégia educativa de uma sociedade em particular e só faz sentido dentro um contexto 

sociocultural específico. Assim, é extremamente problemático o esforço de criar um modelo de 

escola que contribua para o processo de afirmação étnica e cultural de diferentes povos indígenas, 

posto que isso implica exatamente a adequação das diversas formas de educação à fôrma única da 

escola, face institucionalizada do modelo ocidental de educação.  



84 

 

Foi construído todo um discurso que prega o “fortalecimento” das culturas indígenas, 

através da veiculação das línguas maternas e dos saberes nativos no espaço escolar, sem, no 

entanto, levar em consideração que a Escola não é necessariamente “a forma mais adequada,  

eficiente ou mesmo segura para garantir-se a continuidade e aprofundamento de toda qualquer 

forma de conhecimento” (D‟ ANGELIS, 2006, p.157). Além disso, apesar do crescimento 

significativo do número de escolas em áreas indígenas e diante da pluralidade de contextos e 

demandas não se sabe ao certo o que vem a ser efetivamente uma escola indígena. Somando-se 

esses fatores aos entraves burocráticos é impossível não indagar sobre a real possibilidade de sua 

construção.  

O discurso de “Escolas Diferenciadas” e mesmo de “Escolas Indígenas”, esbarra em 

um sistema nacional de educação inteiramente fundamentado em um modelo pronto e acabado de 

escola. A maior prova desse fato é o esforço de normatizar os programas de educação escolar 

indígena enquanto políticas públicas gerais, o que acaba ironicamente por enquadrar experiências 

que deveriam ser distintas, em um modelo previamente estabelecido. Dessa forma, a 

normatização, que pressupõe burocracias, prazos, metas e muitos documentos, constitui um 

verdadeiro obstáculo à adequação da escola às demandas e especificidades culturais de cada 

povo.  

Ilustra também esse panorama de contradições  o fato de que enquanto o ensino da 

língua materna é opcional às escolas indígenas, observamos a imposição do uso da língua 

portuguesa. De acordo com Almeida (2009) a partir da justificativa de que o português permite a 

compreensão dos documentos oficiais, dos assuntos políticos e científico, faz com que a língua 

portuguesa, enquanto língua do colonizador, afirme-se como língua legítima.  

Percebe-se, assim, que a exigência de que o ensino regular seja ministrado em língua 

portuguesa (art. 210 da Constituição) e também o estabelecimento de uma base curricular mínima 

(artigo 26 da LDB), constituem alguns aspectos que ferem o direito à diferenciação e evidenciam 

a existência de um sistema nacional de ensino. 

Impõe-se ainda como obstáculo à consolidação da educação escolar como 

instrumento de autodeterminação, o pouco envolvimento das várias secretarias estaduais de 

educação que ainda não absorveram a temática da educação indígena como uma de suas linhas de 

trabalho. Em geral, a falta de profissionais especializados dificulta a implementação de uma 



85 

 

política eficiente de educação escolar que de fato respeite o direito a diversidade (FERREIRA, 

2001; SANTOS, 2001; FRANCHETTO, 2006 ). 

Assim, sendo a escola uma instituição nascida a partir de uma sociedade 

marcadamente etnocêntrica e que tem como objetivo a formação de um cidadão fundamentado na 

verdade da ciência e da razão, no cristianismo e no conceito europeu de civilização 

(BERGAMASCHI, 2004), a maior dificuldade para a efetivação da escola diferenciada reside, 

sobretudo, no antagonismo entre a educação promovida pelas sociedades indígenas e pelas não-

indígenas. O que se explicita através do caráter homogeneizador e individualista da educação 

oferecida pelo Estado.  

Diante do exposto, é impossível não indagar como uma instituição tão marcadamente 

homogenizadora pode respeitar a diferença e abrir espaço para interculturalidade
35

, que é um dos 

principais atributos da educação diferenciada. Tendo em vista que a escola indígena é um espaço 

onde estão em contato conhecimentos produzidos por sociedades diferentes, em situações 

históricas específicas, é fácil perceber que é um desafio construí-la de modo a contemplar os 

interesses de sociedades tão distintas. Segundo Franchetto (2006, p.197): 

 

O estado ainda não consegue mobilizar e canalizar recursos, humanos e financeiros, de 

modo racional e inteligente. Enquanto isso, a escolarização, como cultura, 

aprendizagem, experiência e disciplinarização, atinge cada vez mais povos indígenas, 

que a sofrem, internalizam e dela se apropriam, ou então  a rejeitam. Fala-se muito em 

„conquistas da educação‟, mas ainda muito pouco das contradições entre uma retórica 

inócua e práticas pouco refletidas, por vezes profundamente autoritárias e enganadoras, 

que observamos em aldeias, áreas indígenas, postos da FUNAI, municípios e estados 

(FRANCHETTO, 2006:197). 

 

Desse modo, o que se observa é que em muitos casos, inclusive no estado do 

Tocantins, a educação diferenciada e específica tem ficado restrita apenas ao ensino da língua 

materna e às aulas de arte e cultura. No restante da organização escolar, administração, 

calendário, conteúdo, segue-se toda a lógica disciplinadora de formação da escola não indígena, 

de forma que as definições bem elaboradas no plano jurídico, ainda encontram-se mais como 

princípios do que como práticas que norteiam os processos de efetivação da escola no meio 

indígena. 

                                                
35 Segundo Fleuri (2003), a interculturalidade visa promover a relação e o respeito entre grupos socioculturais, 

mediante processos democráticos e dialógicos. 
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Nessa perspectiva, para tentar achar um caminho para superar as limitações das 

políticas públicas voltadas para a educação escolar indígena começou a ser discutido no ano de 

2009 a criação de um Sistema Próprio de Educação Escolar Indígena, em âmbito nacional, com 

ordenamento jurídico específico, diferenciado e que faz jus à diversidade de culturas e demandas 

implícitas no processo de escolarização dos povos indígenas. 

 Para tanto, ficou estabelecida a implantação e implementação de Territórios 

Etnoeducacionais, através do decreto nº 6861, de 27 de maio de 2009. Em linhas gerais, o 

território etnoeducacional é uma proposta de reorganização da gestão das escolas indígenas em 

regiões estabelecidas. Essas regiões devem observar as relações intersocietárias históricas, 

relações políticas e econômicas, filiações lingüísticas, valores e práticas culturais compartilhados 

e por isso não correspondem necessariamente à divisão político-administrativa do país. Pretende-

se assim, garantir de fato a autonomia administrativa e pedagógica das escolas indígenas de modo 

a lhes permitir atender da melhor forma as demandas dos diferentes povos. 

Portanto, estamos observando, atualmente, o quinto momento da história da educação 

indígena no Brasil, quando mais uma vez tenta-se reverter as conseqüências de mais de 

quinhentos anos do etnocentrismo com o qual as populações indígenas têm sido tratadas em 

nosso país e que através do tempo tem justificado a conquista de suas terras, o desejo de 

colonizar suas almas e também a insistente tentativa de colonização dos seus saberes. 

 

4.1 - UM OLHAR SOBRE A ESCOLA INDÍGENA SINÃ 

 

O prédio da Escola Indígena Sinã divide lugar com as casas que compõem o espaço 

da aldeia Rio Sono. A estrutura escolar é composta por duas salas de aula, uma sala onde fica 

guardado o material didático, uma cozinha, uma sala onde fica armazenado o material de limpeza 

e dois banheiros sem condições de funcionamento. Como mostram as figuras 18 e 19, o estilo da 

construção segue o padrão das escolas não indígenas da região.  
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Figura 18 – Vista lateral da Escola Indígena Sinã           Figura 19- Vista frontal da Escola Indígena Sinã                  

Foto: Valéria Melo março/2009                                          Foto: Valéria Melo março/2009    

 

Até abril de 2009, a escola atendia apenas a alunos do 1º ao 9° ano do Ensino 

Fundamental. A partir de então, depois de muita reivindicação, passou a funcionar na aldeia 

também o Ensino Médio, para atender não só os alunos da aldeia Rio Sono, mas também àqueles 

das aldeias circunvizinhas que, em virtude da distância e da ausência de transporte, não tinham 

oportunidade de continuar os estudos na cidade ou mesmo no Centro de Ensino Médio Indígena 

Xerente.  Entretanto, inicialmente, foi formada apenas uma turma do 1º ano.  

A escola funciona nos três períodos do dia e reelabora constantemente o cotidiano dos 

moradores. Afinal, a rotina dos estudantes exige a adaptação de suas famílias. É interessante 

perceber que o funcionamento da escola influencia também o planejamento de caçadas, pescarias 

e coleta de frutas e material para confecção de artesanato. Entretanto, vale ressaltar que nem 

sempre os afazeres escolares são privilegiados diante de outras atividades. Assim, são comuns as 

ocasiões em que os estudantes faltam às aulas para ir à cidade, visitar um parente em outra aldeia, 

ou mesmo para se dedicar a alguma atividade doméstica. 

 No período matutino, funcionam as turmas de 1º ao 5º ano da Educação Básica, à 

tarde funcionam as turmas de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e a noite o Ensino Médio. 

Com exceção dos alunos da educação infantil (1º ano) e do ensino médio (que possui apenas uma 

turma formada), os demais estudantes reúnem-se em turmas multiseriadas. Os alunos dessas 

turmas multiseriadas ficam reunidos em três grupos que ocupam, cada um, uma mesma sala em 

determinado horário. O primeiro grupo engloba os alunos do 2º ao 5º ano, o segundo é formado 

pelos alunos do 6º e 7º, temos, por fim, o grupo formado  pelos alunos do 8º e do 9º ano. É 

importante ressaltar que as turmas do 6º ao 9º ano, além de multiseriadas seguem ainda o sistema 
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EJA
36

, supletivo de ensino. Isso significa dizer que os alunos do Ensino Fundamental precisam 

cumprir em um semestre a grade curricular correspondente a um ano letivo.  

As disciplinas ministradas são: língua akwẽ, arte e cultura akwẽ, português, 

matemática, ciências, história, geografia, inglês e agora com o funcionamento do Ensino Médio 

também química, física e biologia. 

Tendo em vista as estratégias que caracterizam o processo próprio de aprendizagem 

Xerente (autonomia do aprendiz, tempo, repetição, interesse), mencionadas no capítulo anterior, é 

impossível não chamar atenção para a violência que constitui a adoção de um sistema de ensino 

como o EJA supletivo. Esse sistema exige dos alunos a absorção de uma grande quantidade de 

conteúdos em um período muito curto de tempo. Somando-se isso ao fato de que a maior parte 

desses conteúdos é ministrada em língua portuguesa, em outras palavras, em uma língua 

estrangeira, especialmente os conteúdos do 5° ao 9° ano e do Ensino Médio. Somos, portanto, 

levados a perceber alguns dos desafios que se impõem à aprendizagem dos alunos da Escola 

Indígena Sinã.   

O corpo docente da escola é formado por dois professores indígenas que lecionam nas 

séries iniciais e quatro professores não-indígenas, que ministram diferentes disciplinas para séries 

do Ensino Fundamental e Médio. Durante o ano de 2009, os alunos do Ensino Fundamental não 

tiveram nem aulas de língua materna nem de arte e cultura devido a falta de um terceiro professor 

indígena que não foi contratado.  

Apesar de se localizar entre as casas da aldeia, é interessante observar que a escola 

parece constituir um espaço estranho
37

, que não costuma ser freqüentada por aqueles que dela não 

fazem parte. Com exceção das reivindicações em torno do fornecimento de merenda escolar
38

, 

material de consumo, transporte escolar
39

 e também no que toca melhorias na estrutura da 

                                                
36 EJA – Educação para Jovens e Adultos.  
37 Conforme o dicionário Aurélio (2004), refere-se aquilo que é de fora, algo externo 
38 Durante o trabalho de campo a escola já estava a mais de um mês sem receber merenda escolar. 
39 O transporte escolar era um requisito fundamental para o funcionamento do ensino médio, já que era necessário 

conseguir um número mínimo de alunos. Como acaba sendo também a única opção de transporte dos moradores que 

precisam se deslocar até Tocantínia, esse veículo era muito almejado pela comunidade. Segundo os moradores já 

fazia muito tempo que isso sendo solicitado. No período da minha primeira visita de campo, o campo o cacique 

juntamente com outros moradores da aldeia se deslocaram algumas vezes até Miracema para negociar com a 

Regional de Ensino o atendimento dessa demanda, na segunda visita o transporte de alunos já estava funcionando.   
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escola
40

, não se observa um envolvimento da comunidade com os objetivos e as práticas de 

ensino. 

  A visita freqüente de crianças ainda muito pequenas e fora da idade escolar faz dos 

pequenos um caso à parte. Essas crianças costumam observar e às vezes até participar das 

atividades dos alunos da Educação Infantil. As aulas no 1º ano da educação infantil são 

ministradas na língua akwẽ pelo professor Maurício Seikõ que, como ilustra a figura 20, sempre 

procura deixar as crianças muito à vontade. Segundo ele, isso é muito importante para não 

afugenta-las do ambiente escolar.  

 
 

 
                           Figura 20 - Maurício Seikõ acompanhando a atividade de seus alunos. Foto: Valéria Melo 

abril/2009 
 

                 

 

                 
          Figura 21- Desenhos confeccionados pelos alunos da Educação Infantil. 

                                                
40 Além da construção de pelo mais uma sala de aula, para o funcionamento pleno do ensino médio, foram 

solicitados ventiladores (a escola foi construída em um lugar com poucas árvores e pega muito sol durante a tarde, o 

que faz as salas serem muito quentes), há também o desejo de forrar pelo menos a sala onde é guardado o material 

didático e a cantina, visto que a aldeia sofre com uma infestação de morcegos que sujam bastante a escola. 
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Nesse período, as crianças, que geralmente só falam akwẽ, têm a primeira 

aproximação com as letras e com muitas palavras em português. Para facilitar a aprendizagem o 

professor faz uso correntemente dos nomes de animais, plantas e de objetos que compõem o 

cotidiano da aldeia Escrevendo seu próprio nome, para se identificar enquanto autor e também o 

nome daquilo que foi desenhado, através da divertida brincadeira de confeccionar figuras, as 

crianças começam familiarizar-se com a escrita (ver. Figura 21).  

A atenção do professor com os pequenos visitantes e também a forma como esses 

alternam os momentos de observação atenta (tentativas de imitação das atividades feitas pelas 

crianças maiores) com outros momentos em que brincam em plena sala de aula, nos remetem a 

alguns princípios do processo próprio de aprendizagem Xerente: o respeito à autonomia infantil e 

a convicção de que não há apenas um momento ou ação específica que leve a aprendizagem.  

Não custa ressaltar mais uma vez que essa forma própria de ensinar e aprender requer 

também tempo, um tempo que não é marcado pelos relógios, mas pelo interesse e pela vivência 

de cada um. Assim, quando o caráter homogenizador da escola ocidental é refletido na escola 

indígena, que apesar de denominada diferenciada se estrutura em seu seio, as particularidades 

tendem a ser suprimidas, fazendo com que a ênfase nos prazos seja muitas vezes maior que a 

ênfase nos resultados. A pressão para que os prazos e conteúdos sejam cumpridos, 

independentemente das necessidades e interesses individuais dos estudantes, quebra a lógica 

akwẽ de ensino/aprendizagem, intriga os professores indígenas, desafia os não-indígenas e se 

constitui um fator limitante da aprendizagem.  

Não obstante, a professora Laura Stukrẽpre Xerente, que se divide entre as disciplinas 

e os alunos do 2º ao 5º ano reunidos em uma mesma sala, relata que além de precisar atender 

alunos das várias séries ao mesmo tempo é necessário saber conciliar as atividades de alunos de 

uma mesma série que apresentam níveis diferente de aprendizado. Segundo ela é importante ter 

tempo, pois os alunos aprendem melhor quando um conteúdo é repetido mais de uma vez.  

Stukrẽpre relatou que a identificação e a utilidade das plantas, as queimadas e as 

técnicas de plantio das roças são alguns dos conhecimentos relacionados ao meio ambiente que 

ela geralmente aborda em suas aulas. Mencionou uma aula em que fez um passeio de barco com 

seus alunos pelas águas do Rio Sono. O objetivo era observar a vegetação que margeava o rio. 

Segundo ela, os alunos gostaram muito, entretanto diante da necessidade de conciliar os prazos, 

os conteúdos e o ritmo de aprendizagem dos alunos aulas como essa, nem sempre são viáveis. As 
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figuras abaixo ilustram algumas atividades feitas pelos alunos de Stukrẽpre e na ocasião das 

minhas visitas à aldeia estavam afixadas na parede da sala de aula. 

 

 
 

                
Figura 22 – Pé de Jatobá/ Kakõ Wdê 

41
                         Figura 23 – Pé de Manga/ Wdê krẽpo         

 

 

 

 
Figura 24 – Pau-brasil/ Brutu Wdê

42
 

 

 

Em relação à abordagem das queimadas, é interessante perceber que mesmo 

enfatizando que essa é uma prática tradicional da cultura akwẽ, da qual os mais velhos se 

                                                
41 O cartaz traz o seguinte texto em português e em Akwẽ: “... a madeira do jatobá é resistente. As frutas são 

vitamina e serve para gripe”  
42 O cartaz traz o seguinte texto em português e em Akwẽ: “O tronco do pau-brasil é usado para fazer artesanato, 

com a madeira faz borduna e lança, o leite do pau-brasil também serve para diabete” 
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recordam com saudade, Stukrẽpre disse que na escola se ensina que o hábito de queimar é 

prejudicial ao meio ambiente por contribuir com o aquecimento global.  Assim, a técnica e os 

aspectos que motivavam a tradicional prática das queimadas, não parecem ser veiculados no 

ambiente escolar.  

Stukrẽpre, em suas falas, sempre se mostra empenhada e extremamente consciente da 

necessidade de “transmitir” os conhecimentos akwẽ por meio da escola. Entretanto, ao elencar 

algumas dificuldades por ela encontradas, ressaltou também que são os velhos os maiores 

conhecedores da cultura e que por isso, embora cheios de boa vontade, os professores indígenas, 

geralmente ainda muito jovens, não detêm conhecimentos suficientes para fazer esse trabalho na 

escola de forma satisfatória.  

Nas declarações ouvidas é possível observar que essa concepção é comum a outras 

pessoas da comunidade. Isso retira parte da credibilidade dos professores indígenas e faz com que 

a escola seja vista por muitos como um instrumento não legítimo de formação.  É ilustrativa 

nesse sentido a fala do senhor Severo Sõzawarẽ durante uma oficina de apoio pedagógico feita na 

aldeia Salto: 

 

“A escola é um jeito que o estado arrumou para acabar com a nossa cultura. Ela é boa 

para o estado, mas é ruim para nós ... Para ser melhor os professores teriam que ser 

melhor formados, teriam que se reunir mais com os velhos, são esses que tem que dizer 

o deve ser ensinado” (Severo Sõzawarẽ junho/2009 – Aldeia Salto). 

 

A exemplo de Sõzawarẽ, muitos são os que enfatizam a dificuldade de aprender as 

“coisas da cultura” na escola instalada na aldeia. Assim, segundo Darci Kruze “o livro pode até 

dizer isso é um côfo, isso é um arco, isso é uma flecha, mas não pode ensinar como fazer”. 

Afinal, o aprender Xerente extrapola os limites das paredes e das palavras que cabem nas páginas 

escritas. O aprender Xerente é baseado na palavra dita, nos bons olhos, nos bons ouvidos, na 

vivencia e na perseverança do aprendiz que busca na prática e na repetição a obtenção de um 

saber sólido que não se perde pela ação do tempo. 

Contudo, o que se observa é que a presença da escola na aldeia inspira diferentes e 

por vezes contraditórios sentimentos. Assim, a mesma escola que é mal vista por tirar as crianças 

e os jovens do convívio familiar e ensinar mais coisas dos brancos que dos akwẽ, afastando os 

mais novos da cultura, é vista também como um meio de conquistar melhores condições de vida, 

como uma oportunidade para conhecer melhor o mundo dos brancos, para deles se defender. 
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Talvez sejam essas últimas impressões que motivaram dona Judite Brupahi, a fazer uma festa 

quando um de seus filhos passou no vestibular para o curso de administração da UFT. 

Se mesmo os professores indígenas não se consideram aptos a veicular os saberes 

tradicionais e também não são considerados pelos mais velhos como “educadores” autênticos, 

podemos mensurar a situação dos professores não-indígenas. Um dos aspectos que chama 

atenção na escola da aldeia Rio Sono é exatamente seu número considerável de professores não-

indígenas. Durante a pesquisa eram quatro, que se dividiam entre as turmas do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio. Esses professores residem na aldeia, ficando alojados numa 

edificação onde funcionava a escola antigamente. Dois desses professores já trabalham há três 

anos na aldeia e são muito queridos pelos moradores, os outros dois começaram a trabalhar já no 

ano de 2009 e na ocasião da minha pesquisa passavam por um período de adaptação. 

Com exceção dos cursos de formação de professores indígenas promovidos pela 

Secretaria de Educação do Estado (SEDUC), esses professores não passam por qualquer tipo de 

especialização específica para poder trabalhar com educação indígena. Nesta perspectiva, 

demonstram pouco conhecimento sobre os aspectos históricos e culturais do povo Akwẽ, o que 

logicamente, implica o desconhecimento dos processos próprios de aprendizagem e, apesar da 

evidente boa vontade, dificulta a possibilidade de intercâmbio de saberes e compromete os 

resultados esperados da escola indígena.  

A língua também constitui um grande problema que limita não só o diálogo entre 

alunos e professores, como compromete a aprendizagem daquilo que é ensinado nos livros. Além 

disso, o currículo elaborado e o material didático enviado à aldeia não possuem nenhuma 

especificidade e apresenta todos os conteúdos recomendados ao sistema de ensino regular. Os 

livros adotados são os mesmos utilizados em outras escolas públicas do Estado. A quantidade de 

conteúdos veiculados nos longos textos que não fazem sentido para os alunos e de exemplos que 

estão muito distantes da realidade da aldeia, acabam sendo um obstáculo para alunos e 

professores.  

O único material observado escrito na língua akwẽ em poder dos professores, são 

pequenas cartilhas. Uma que contém algumas histórias Xerente e foi elaborada pelo Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI), e outra que foi elaborada por um pastor batista e alguns 

professores indígenas e é destinada a alfabetização. Esse material foi elaborado e distribuído de 

forma independente e tem um uso muito restrito.   
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Em algumas aulas e atividades é comum ver os professores não-indígenas instigando 

seus alunos a falarem e pesquisarem sobre aspectos da cultura Akwẽ, o que muitas vezes esbarra 

na timidez e na incompreensão da possibilidade de se falar quando ainda não se está pronto para 

demonstrar conhecimento. Como vimos no capítulo anterior, a concepção Xerente de 

aprendizado privilegia a visão e a audição em detrimento da fala e não concebe os jovens se 

pronunciando entre os mais velhos quando ainda não estão devidamente maduros. Portanto, a 

ausência de perguntas e também a insistência dos alunos de sempre agruparem suas carteiras no 

fundo da sala de aula nos remetem a relação de respeito que permeia o processo de aprendizagem 

Xerente. Desse modo, como mostra as figuras abaixo (feitas por alunos do 7° e do 9 ano), na 

maioria dos casos os alunos se expressam melhor nos trabalhos confeccionados do no diálogo 

com os professores. 

 

 
Figura 25 – Ilustração de um casamento Akwẽ     

              
 

 
Figura 26- Ilustração de uma corrida de tora                         
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                                      Figura 27- Diálogo de dois índios   

 

 

O objetivo da atividade retratada acima era que o aluno mostrasse aspectos 

importantes da cultura akwẽ. Na figura acima é interessante perceber o que o aluno do 9º ano 

colocou como fala dos índios desenhados: 

 

Índio da esquerda: Eu sou índio e sempre tem orgulho de ser índio 

Índio da direita: Eu nunca vou abandonar minha cultura. 

Textos escritos entre e abaixo do desenho: Nós somos índios e sempre mantinham a 

nossa cultura própria. Nós não vamos abandonar a nossa cultura e o jeito de falar. além 

do costume. Os índios sempre tem sua cultura e jamais abandonará o jeito de viver. 

Sempre tem sua linguagem própria não importa que os índios tem contato com a cultura 

dos brancos. Principalmente comida e roupas e outras etc  

 

Outra atividade que chama atenção é um trabalho de português onde os alunos eram 

convidados a criar um desenho a partir de um simples traço e depois fazerem um pequeno texto 

falando sobre o desenho. 
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 Figura 28- Ema                                                             Figura 29 - Piabanha  

 

 

           
Figura 30 – Porco do mato                                            Figura 31 - Mutum  

 

 

                                             
                   Figura 32 – Borboleta     
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O traço que facilmente se transformaria nos cabelos e no rosto de um homem (minha 

primeira impressão quando vi o traço solitário) transformou-se nos mais diferentes animais. Os 

textos originados relatam, por sua vez, histórias de caçadas, pescarias, características fisiológicas 

e hábitos desses animais. Essa e outras atividades evidenciam, portanto, a sensibilidade e um 

significativo conhecimento das características da fauna local que resulta da íntima interação dos 

os alunos com o ambiente no qual vivem.  

Todavia, é interessante observar que a maior parte dos conhecimentos akwẽ 

veiculados na escola, são aqueles que não se confrontam, pelo menos não muito frontalmente, 

com os conhecimentos ocidentais. A exemplo disso, ao invés de buscar entender e ensinar a 

lógica da queima do cerrado que era feita tradicionalmente pelos antigos em períodos específicos, 

essa prática, através das lentes ocidentais, é simplesmente mostrada como prejudicial ao meio. 

Assim, também a concepção akwẽ de um mundo dividido em níveis cosmológicos habitados por 

seres dotados de alma e que interagem reciprocamente, dos espaços naturais controlados por 

entidades sobrenaturais que influenciam diretamente a produtividade das roças e o fornecimento 

de peixes e caça, não parecem ser abordados em sala de aula com seriedade, como uma 

concepção que fundamenta uma consciência ecológica e práticas eficientes de manejo do o meio 

ambiente. 

Nessa perspectiva, os temas ambientais que foram ministrados na escola como 

problema do acúmulo de resíduos sólidos, da poluição, da degradação das matas, do aquecimento 

global, certamente seriam muito mais ricamente trabalhados se os conhecimentos Akwẽ fossem, 

da mesma forma que os saberes ocidentais, tratados como saberes científicos (LEVI-STRAUSS, 

1997) e não apenas como informações de credibilidade contestável. 

Desse modo, o que se pode observar, não só na escola da aldeia Rio Sono, mas 

também em escolas de outras aldeias, é que o caráter intercultural dos conteúdos fica geralmente 

por conta da abordagem de aspectos da cultura como o nome dos clãs que organizam a sociedade 

Xerente, a pintura corporal, festas tradicionais, tipos de artesanato, o que acaba por conferir a 

cultura Akwẽ apenas um caráter folclórico.  

Reiterando que a escola é uma instituição essencialmente ocidental e que as 

sociedades indígenas têm modos próprios de empreender seus processos educativos, concordo 

com a afirmação de D‟Angelis (2006) de que a escola, enquanto instituição estrangeira, não é o 

melhor lugar para veiculação daquilo que se convencionou a chamar de etnoconhecimentos. 
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Entretanto se temos em vista que a educação Xerente fundamenta-se na vida cotidiana, através do 

exemplo e pela experimentação, e que as atividades inerentes a escola ocupam parte significativa 

do tempo de crianças, jovens e adultos, concluímos que ao afastar os alunos de eventos e 

atividades cotidianos, a rotina escolar acaba muitas vezes por desarticular modos próprios e 

ocasiões singulares de transmissão do conhecimento. Fica claro, portanto, a responsabilidade da 

escola de garantir que os saberes indígenas sejam veiculados de forma séria. Assim, a escola 

precisa achar meios, se não de veicular esses conhecimentos, pelo menos de não interditar o seu 

livre “trânsito”.   

Tanto os professores indígenas quanto os não-indígenas mostram-se cientes das 

limitações da escola indígena, da necessidade de construir uma escola capaz de fato de fortalecer 

a cultura akwẽ e atender suas demandas, de haver maior interdisciplinaridade, de abordar de 

forma mais comprometida os conhecimentos akwẽ. Entretanto essa convicção esbarra na falta de 

um trabalho sistemático de acompanhamento pedagógico, na falta de material didático específico, 

nas burocracias ocidentais, enfim, nas contradições existentes entre a teoria, expressa na 

legislação, e a prática que se evidencia através do trabalho empreendido pela SEDUC. Dessa 

forma, percebe-se que ainda há muito que avançar e discutir para viabilizar esse modelo de 

escolarização previsto em lei e hoje buscado pelos povos indígenas como instrumento de luta. 

Veiga e D‟Angelis (2009) afirmam que o desejo de “competir de igual com os 

brancos” é o que tem motivado a ampla adesão dos povos indígenas à escolarização. Entretanto, 

ressaltando que a lógica da educação indígena se confronta e ao mesmo tempo é suprimida pela a 

lógica da escola ocidental, os autores explicam que essa competição só é possível quando se 

segue as regras do jogo estabelecidas pelo sistema educacional ocidental. Isso significa 

internalizar os valores de uma educação egocentrada que, como diz Veiga e D‟Angelis (2009), 

enaltece, estimula e fortalece a individualidade, em detrimento da colaboração, da construção 

coletiva de conhecimentos e das práticas solidárias. Isto é despir-se da herança cultural, romper 

com laços criados com a comunidade e muitas vezes até o abandono da língua. Assim, Veiga e 

D‟Angelis (2009) comparam a ampla adesão à educação escolar como uma maneira de etno-

suicídio. 

Para Cohn (2005:506), a discussão em torno da escola indígena implica quase sempre 

o esforço de fazer se adequar num contexto sociocultural, uma instituição que tem origem e só 

faz sentido em outro completamente diferente. Segundo a autora, para que a educação indígena e 
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diferenciada seja de fato possível é necessário que se abra espaços para que “modelos inauditos e 

surpreendentes de escola sejam possíveis”. Entretanto, isso exige: 

 

Fazer algo que tem se apresentado, ao longo da história, muito difícil, quase impossível: 

admitir que outros conhecimentos falam do mundo tão bem como os nossos e que outras 

formas de conhecer são tão boas, e eficazes, quanto as nossas. Admitir que a escola 

incorpore perspectivismos e relatos levados a sério sobre xamanismos e relações 

efetivamente sociais com animais ... que o futuro possa afetar o passado; que há várias 

versões, tão legítimas e completas quanto, para a mesma história; e certamente muitas 

coisas mais (COHN, 2005, p.507)  

    

Portanto, posta a articulação desigual de forças existente entre a escola, enquanto uma 

instituição da sociedade majoritária, e os povos que dela se apropriam, bem como a conseqüente 

sobreposição da lógica e dos saberes ocidentais sobre os saberes indígenas, é difícil imaginar as 

escolas instaladas em muitas aldeias indígenas como um espaço de fronteira como propõe 

Tassinari (2001). Contudo, é pertinente a comparação que essa autora faz das escolas indígenas 

com a atividade xamânica. Segundo ela, as escolas indígenas como os xamãs, têm a capacidade 

de transitar entre os mundos e as realidades articulando forças, sem, no entanto, pertencer 

exatamente a nenhuma dessas esferas. Na atividade xamânica sempre há o perigo da utilização 

incorreta ou maléfica dessas forças sobrenaturais, o que acarreta conseqüências negativas ou 

destrutivas para a esfera humana. Assim, segundo a autora, “como tudo que é desconhecido e 

perigoso, há na estrutura escolar algo de potencialmente destrutivo” (TASSINARI, 2001, p.60). 

Afinal, apesar dos avanços e consensos ainda não se estruturou um sistema que, de fato, atenda as 

necessidades educacionais dos povos indígenas de acordo com seus interesses, respeitando seus 

modos e ritmos de vida e que assegure a participação da comunidade indígena na definição e no 

funcionamento do tipo de escola que desejam. 

O ponto de vista do xamã é privilegiado exatamente pelo fato de ser o “ponto de vista 

da variação entre aqueles pertencentes a diferentes categorias de alteridade” (LIMA, 1996, p.33). 

Por isso mesmo, o xamã só consegue êxito em suas “viagens” cósmicas, quando assume uma 

postura prudente e respeitosa diante do outro. Desse modo, tensão de cosmologias externalizada 

pela escola indígena, a exemplo da atual problemática ambiental, também chama nossa atenção 

para a necessidade de nos relacionarmos de forma mais respeitosa e menos etnocêntrica com o 

outro, o que implica, dentre outras coisas, a superação da tendência ocidental de pensar tudo 

através de modelos únicos e acabados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, procurei mostrar que a problemática ambiental extrapola uma 

perspectiva ecológica estando intimamente relacionada com nossa tradição religiosa e científica, 

bem como com o nosso modelo econômico, político e educacional.  Ressaltando que a construção 

do tão necessário “saber ambiental” implica, sobretudo, a reelaboração da nossa racionalidade a 

partir de uma relação mais dialógica com outras culturas, vimos que a Escola Indígena, através do 

pressuposto da diferenciação e da interculturalidade, constitui um espaço privilegiado para 

refletirmos sobre a capacidade do homem ocidental de construir esse saber. 

A atual crise ambiental é resultado de uma reunião de diferentes fatores. Processos 

naturais e as conseqüências do modelo de desenvolvimento articularam-se desencadeando 

fenômenos que põem em xeque os paradigmas, o cientificismo, enfim, a racionalidade moderna 

ocidental. Racionalidade essa que, através do tempo, impõe-se e nega todas as demais formas de 

conceber o mundo e construir conhecimento, legitimando uma postura extremamente 

etnocêntrica e imperialista do homem moderno ocidental sobre as diferentes sociedades e 

também sobre o meio ambiente. 

As sociedades indígenas emergem, nesse panorama, como um exemplo bastante 

elucidativo da existência plural de formas de pensar, interagir e educar. Nesse sentido, as ricas 

elaborações dessas sociedades em torno da noção de pessoa, corpo, meio ambiente e educação 

que os estudos antropológicos nos oferecem, nos dão a possibilidade de pensar criticamente não 

apenas sobre a nossa forma de apropriação do ambiente, mas também sobre a tradição intelectual 

evolucionista, que por muito tempo forneceu instrumentos teóricos, ideológico e metodológicos, 

através dos quais o ocidente ainda hoje dilui e nega a alteridade.  

Vimos que a cosmologia Xerente, a exemplo de outras cosmologias indígenas, pensa 

o meio ambiente não apenas como um lugar de onde retiram sua subsistência, mas também como 

espaço de experiências espirituais e educacionais. Vimos ainda que a concepção de mundo akwẽ 

pressupõe que tudo tem vida e que os espaços naturais constituem diferentes domínios que são 

controlados por entidades sobrenaturais às quais se atribui tanto a responsabilidade pela fartura 

quanto pela doença. Em outras palavras, acredita-se na influência recíproca das relações 

estabelecidas entre os diferentes domínios cósmicos que compõem o universo. Desse modo, a 



101 

 

apropriação controlada dos espaços naturais, dietas e resguardos, a ornamentação do corpo, os 

rituais, tudo se articula com a finalidade de garantir o equilíbrio cósmico. 

Em convívio ha mais de 250 anos com a sociedade não-indígena, o povo Akwẽ já 

enfrentou as mais diferentes faces e fases do contato. Atualmente a visão de mundo Xerente tem 

sido confrontada pelo discurso desenvolvimentista expresso pelos inúmeros empreendimentos 

econômicos que hoje cercam o território akwẽ.  Ilhados em meio à grandes áreas cultivadas, 

muito próximos ao lago de usina hidrelétrica Luis Eduardo Magalhães, na área de influência de 

projetos futuros e ainda tendo como vizinha a  capital do estado do Tocantins, os Xerente tem 

buscado de diferentes formas enfrentar a pressão exercida pela sociedade não-indígena.  

Nessa perspectiva, frente aos novos contextos que surgem a partir do contato, a escola 

passa a ser vista como mais um dos atributos necessários para “construção do ser”. Afinal, é 

extremamente necessário saber se relacionar com o “mundo dos brancos” que certamente é o 

“nível cósmico” que hoje oferece mais riscos para sociedade Xerente. O povo Akwẽ tem, 

portanto, aderido amplamente ao processo de escolarização na esperança de além de bons sekwás, 

bons caçadores e bons guerreiros, formar também bons interlocutores que consigam estabelecer 

uma relação mais equilibrada com a sociedade não-indígena. Entretanto é importante ressaltar 

que ao contrário das demais estratégias utilizadas para formação do ser, a escola é um elemento 

estrangeiro, sobre o qual os akwẽ não têm total conhecimento nem controle. Assim, apesar de 

desejada, a escola é olhada com desconfiança e permanece em muitos casos como um espaço à 

parte na aldeia (ALMEIDA, 2009). 

As impressões e o relacionamento dos moradores da aldeia Rio Sono com a Escola 

Indígena Sinã, bem como a realidade escolar evidenciada, dentre outras coisas, pelo sistema de 

ensino, pelo material didático, pela ausência de acompanhamento pedagógico e pela ênfase nos 

prazos, explicitam a distância existente entre a teoria que respeita a diferença e a 

interculturalidade, bem elaborada no plano jurídico, e a realidade vivenciada nesta e em outras 

escolas indígenas. 

Pensar a escola existente em meio indígena como um espaço de fronteira 

(TASSINARI, 2001), ou seja, como um lugar de contato e intercâmbio de saberes é algo 

extremamente estimulante. Todavia, sendo a “escola indígena” pensada e normatizada de acordo 

com o sistema nacional de ensino, há nela uma tendência evidente de sobreposição dos interesses 

e códigos da sociedade majoritária. Isso se constitui um obstáculo para o estabelecimento da 
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relação dialógica imprescindível para o intercâmbio de saberes. Assim, o que se percebe é que a 

interculturalidade tornou-se, em muitos casos, um processo de mão única destinado apenas aos 

índios. Isso faz com que o discurso em torno da escola indígena, através da promessa sedutora de 

um mundo intermediário (que permite ao mesmo tempo o fortalecimento da cultura indígena e o 

domínio dos códigos da sociedade envolvente) a transforme em um instrumento poderoso de 

assimilação e colonização.  

A confusão em torno do conceito de escola e educação, o esforço de enquadrar 

experiências diversas em um modelo único de escola e a resistência em reconhecer efetivamente 

as pedagogias nativas como legítimas, são aspectos que explicitam bem nossa extrema 

dificuldade de aceitar que existem outras formas de ser e de entender o mundo que, diferentes, 

não são menos lógicas nem menos verdadeiras. São, simplesmente, Outras. 
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