
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E

MATEMÁTICA 

MILENE ANTUNES DE ALENCAR

A FESTA DA CARNAÚBA COMO AÇÃO EDUCATIVA
 NO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA NA ESCOLA INDÍGENA

TAPEBA DO TRILHO

FORTALEZA
2019



MILENE ANTUNES DE ALENCAR

A FESTA DA CARNAÚBA COMO AÇÃO EDUCATIVA
 NO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA NA ESCOLA INDÍGENA

TAPEBA DO TRILHO

Dissertação  apresentada  ao  Mestrado
Profissional em Ensino de Ciências e Matemática
da  Universidade  Federal  do  Ceará,  como
requisito  parcial  para  obtenção  do  título  de
Mestre  em  Ensino  de  Ciências  e  Matemática.
Área de Concentração: Biologia. 

Orientador: Prof. Dr. Raphael Alves Feitosa

FORTALEZA
2019



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Universitária
Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

A354f Alencar, Milene Antunes de.
    A Festa da Carnaúba como ação educativa no ensino de Ciências e Biologia na Escola Indígena Tapeba
do Trilho / Milene Antunes de Alencar. – 2019.
    136 f. : il. color.

     Dissertação (Mestrado Profissional) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Programa de
Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Fortaleza, 2019.
     Orientação: Prof. Dr. Raphael Alves Feitosa.

    1. Educação ambiental crítica. 2. Educação Indígena. 3. Interculturalidade. I. Título.
                                                                                                                                                  CDD 372



MILENE ANTUNES DE ALENCAR

A FESTA DA CARNAÚBA COMO AÇÃO EDUCATIVA NO ENSINO DE CIÊNCIAS E

BIOLOGIA NA ESCOLA INDÍGENA TAPEBA DO TRILHO

Dissertação apresentada ao Mestrado Profissional em 
Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal 
do Ceará, como requisito parcial para obtenção do título 
de Mestre em Ensino de Ciências e Matemática. Área de 
Concentração: Biologia. 

Aprovado em: ___/___/_____. 

BANCA EXAMINADORA 

__________________________________________________ 
Prof. Dr. Raphael Alves Feitosa (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

__________________________________________________ 
Profª. Dra. Silvany Bastos Santiago

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)

__________________________________________________ 
Dr. Nivaldo Aureliano Leo Neto

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)



Aos  povos  indígenas  do  Ceará,  em

especial à comunidade Tapeba do Trilho,

meus maiores professores neste percurso

acadêmico. 

A  todos  os  professores  da  Educação

Básica, que mesmo diante dos percalços

mantêm a chama da esperança acesa e se

aventuram  em  desbravar  novos

caminhos e significados.



AGRADECIMENTOS

O desenvolvimento deste trabalho seria impossível sem o apoio de pessoas que direta

ou indiretamente contribuíram para a minha construção enquanto ser e enquanto educadora. 

Dessa  forma  quero  deixar  registrado  o  meu  agradecimento  a  todos  que  me

incentivaram desde o início do sonho de cursar um mestrado, acolheram minhas frustrações,

angústias e os altos e baixos de quem concilia quarenta horas de trabalho pesado com o sonho

de ser mestre.

É difícil numerar e estabelecer uma ordem de importância dessas contribuições, mas,

com o coração repleto de amor, agradeço:

Aos  meus  pais  João  Aurino  e  Clair,  por  terem  apostado  na  minha  educação  e

proporcionado o maior ensinamento de todos: viver com dignidade, respeito, simplicidade e

persistência.

À comunidade Tapeba do Trilho,  em especial  à  Professora Iolanda e ao Professor

Assis,  pelo  acolhimento,  pelas  vivências  junto  à  Escola  Indígena  Tapeba  Trilho  e  por

possibilitarem uma total ressignificação sobre o que é Educação e Ensino de Ciências.

Ao  meu  orientador  Raphael  Feitosa,  pela  enriquecedora  oportunidade  de  ser  sua

orientanda, por sua sensibilidade, seriedade e compromisso com o trabalho. Muito obrigada

por me permitir (e se permitir) abordar outras interfaces do Ensino de Biologia dentro do

Centro de Ciências da UFC.

Ao Nivaldo Aureliano Léo  Neto,  pelas  imensas  contribuições,  leituras  e  reflexões

oportunizadas ao longo deste caminho de (re)descobertas. Você foi um farol importante para

este trabalho.

Às professoras Nohemy Ibanez, Adriana Madja e Bernardete Feitosa, por terem me

apresentado  à  Educação  Escolar  Indígena,  abrindo  minha  visão  (e  curiosidade)  para  a

diversidade étnica em nosso estado, o que me possibilitou experiências incríveis enquanto

educadora, e aprendizados concretos sobre uma educação pautada no respeito à diferença, no

construir junto, na coletividade, e uma admiração profunda aos movimentos sociais existentes

no Ceará.

Aos meus parceiros de escola Cristhiane Góes, Jeckson Ney, Marcos Venícios, Clebe

Nobre e Nelly Marques. Eu aprendo diariamente junto a vocês! Muito obrigada pelo apoio

dado para garantir minhas presenças nas aulas do mestrado, nas pesquisas de campo e no

decorrer da escrita dessa dissertação.



Aos  meus  colegas  da  Biologia  do  ENCIMA.  Sou  feliz  pela  oportunidade  de  ter

compartilhado essa pós-graduação ao lado de professores como vocês.  Vocês são grandes

mestres!

Aos docentes e funcionários do ENCIMA, que fizeram com que as aulas nos finais de

semana valessem o sacrifício.

“Oh salve os índios da terra, 

Oh salve o Deus Tupã, 

Oh salve a nossa mãe Terra.”

(Cântico do Ritual Sagrado – Festa da Carnaúba do povo Tapeba)



O  que  quero  repetir,  com  força,  é  que  nada  justifica  a  minimização  dos  seres

humanos, no caso das maiorias compostas de minorias que não perceberam ainda

que juntas seriam a maioria. Nada, o avanço da ciência e/ou da tecnologia, pode

legitimar uma ‘ordem’ desordeira em que só as minorias do poder esbanjam e gozam

enquanto as maiorias em dificuldades até para sobreviver se diz que a realidade é

assim mesmo, que sua fome é uma fatalidade do fim de século. Não junto a minha

voz às do que, falando em paz, pedem aos oprimidos, aos esfarrapados do mundo, a

sua resignação. Minha voz tem outra semântica, outra música. Falo da resistência, da

indignação, da ‘justa ira’ dos traídos e dos enganados. Do seu direito e do seu dever

de  rebelar-se  contra  as  transgressões  éticas  de  que  são  vítimas  cada  vez  mais

sofridas. (FREIRE, 1996)



RESUMO

Esta pesquisa  buscou  compreender como as questões socioambientais vivenciadas por uma

comunidade  indígena  estão  inseridas  no  ensino  de  Ciências  e  Biologia,  possibilitando  a

sistematização de ações educativas que proporcionem aos professores e estudantes estratégias

diferenciadas de ensino e aprendizagem, por meio da dialogicidade da Educação Ambiental

crítica. A  perspectiva  central  desse  trabalho  é  valorizar  o  currículo  dentro  de  suas

especificidades, a interculturalidade e a vivência do território, da cultura e da ciência, a partir

da análise e da investigação dos trabalhos realizados pela Escola Indígena Tapeba do Trilho

para a XVIII Feira Cultural Tapeba e XIX Festa da Carnaúba. Os fundamentos teóricos aqui

abordados  entrelaçam  Educação  Ambiental  crítica,  Educação  Escolar  Indígena  e

Interculturalidade. A partir de uma metodologia de trabalho pautada no uso de narrativas, os

dados foram coletados a partir de vivências junto à comunidade (inventariados em um Diário

de Campo), realização de entrevistas, o que possibilitou uma escuta sensível de professores e

lideranças,  e  da  construção de  mapas  falantes  com os  estudantes.  A metodologia  trilhada

permitiu a construção em coautoria de um Produto Educacional (PE) fruto dos saberes e das

experiências da Escola Indígena Tapeba do Trilho, considerando o contexto socioambiental e

cultural em que a escola está inserida. Foi observado que as questões sociais da comunidade

se misturam com as questões do território. A Biologia se faz presente não só na flora e na

fauna Tapeba, mas também nas histórias das retomadas de terra para moradia e subsistência,

na utilização de vestes tradicionais e do artesanato confeccionados com sementes, penas e

conchas, nas pinturas corporais, nas ervas medicinais e nas frutas de estação. Para além das

questões “naturais”, a espiritualidade, a circularidade e o envolvimento da comunidade são

observados nos cânticos indígenas e na dança do Toré, entrelaçando elementos da cultura, da

natureza  e  do  território. Neste  sentido,  o  Produto  Educacional  buscou  proporcionar  um

material  didático diferenciado que estabeleça um vínculo entre sabedoria  popular,  cultura,

identidade  e  investigação  científica,  a  partir  da realização  de  atividades diferenciadas.  O

Produto Educacional fruto desta pesquisa foi disponibilizado por meio do  site intitulado “A

Biologia Indígena – A Festa da Carnaúba como Ferramenta para a Investigação Científica”,

composto por atividades de campo e projetos participativos, de forma a valorizar o território e

a cultura Tapeba por meio da investigação científica e da educação ambiental crítica.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental crítica. Educação Indígena. Interculturalidade. 



ABSTRACT

This  research  sought  understand  how  the  socioenvironmental  issues  experienced  by  an

indigenous  community  are  inserted  in  the  teaching  of  Science  and Biology,  enabling  the

systematization of educational actions and differentiated strategies of teaching and learning

for teachers and students by means Critical Environmental Education. The central perspective

of  this  work  is  to  value  the  curriculum  within  its  specificities,  interculturality  and  the

territory's experience, culture and science, based on analysis and investigation of the works

carried out by the Tapeba do Trilho Indigenous School from XVIII Cultural Tapeba Fair and

XIX Festival  of  Carnaúba.  The  theoretical  foundations  discussed  here  intertwine  Critical

Environmental  Education,  Indigenous School  Education and Interculturality.  From a work

methodology  based  in  narratives,  the  data  were  collected  from  experiences  with  the

community (inventoried in a Field Journal), interviewing, which enabled a sensitive list of

teachers  and  leaders,  and  construction  of  talking  maps  with  students.  The  threshed

methodology allowed the co-authoring of an Educational Product (PE), fruit of the knowledge

and  experiences  of  the  Tapeba  do  Trilho  Indigenous  School,  considering  the  socio-

environmental and cultural context in which the school is inserted. It was observed that the

social issues of the community mingle with the issues of the territory. Biology is present not

only in Tapeba’s flora and fauna, but also in the stories of land repossessions for housing and

subsistence,  in the use of traditional  robes and handicrafts  made with seeds,  feathers and

shells, in body paintings, in medicinal herbs and seasonal fruits.  In addition to the "natural"

issues, spirituality, circularity and community involvement are observed at indigenous songs

and  Toré  dance,  intertwining  elements  of  culture,  nature  and  territory.  In  this  sense,  the

Educational Product sought to provide a differentiated teaching material that establishes a link

between popular wisdom, culture, identity and scientific research, from the performance of

differentiated  activities.  The  Educational  Product  resulting  from  this  research  was  made

available through the website entitled "The Indigenous Biology - The Carnaúba Festival as a

Tool for Scientific Research", composed of field activities and participative projects, in order

to  value  the  territory  and  the  culture  Tapeba  by  through  scientific  research  and  critical

environmental education.

KEY WORDS: Critical Environmental Education. Indigenous Education. Interculturality.
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1 INTRODUÇÃO

Esta  pesquisa  busca  compreender  as  relações  existentes  entre  as  questões

socioambientais e a educação ambiental vivenciadas pela Escola Indígena Tapeba do Trilho,

com vistas ao desenvolvimento de ações educativas para o ensino de Ciências, na perspectiva

da Educação Ambiental crítica.

A partir de vivências junto à comunidade e da escuta ativa de professores, estudantes e

lideranças, foi construído um Produto Educacional (PE) fruto dos saberes e das experiências

da Escola Indígena Tapeba do Trilho na construção dos trabalhos apresentados na XVIII Feira

Cultural Tapeba e XIX Festa da Carnaúba. 

A perspectiva desse trabalho é valorizar o currículo dentro de suas especificidades, a

interculturalidade, a construção da relação ensino e aprendizagem, e a vivência do território,

da cultura, do ambiente e da ciência a partir da análise e da investigação das experiências, dos

sonhos e saberes da comunidade escolar, considerando o contexto socioambiental e cultural

em que Escola Indígena Tapeba do Trilho está inserida. 

Os fundamentos da Educação Ambiental apresentados nessa pesquisa entendem que a

busca pela sustentabilidade e pela educação socioambiental tem por finalidade a promoção da

vida e dos direitos humanos, corroborando com Boaventura de Sousa Santos ao adotar uma

visão  de  direitos  humanos  como  ferramenta  de  emancipação  de  grupos  historicamente

oprimidos  (SANTOS,  2013).  Grupos  estes  mergulhados  na  pobreza  e  na  degradação

ambiental  resultante  do  tipo  de  desenvolvimento  econômico  adotado  historicamente,

caracterizado em sua  exploração excessiva  do  ambiente  e  da  representação de  elementos

enquanto recursos (naturais, minerais, animais, humanos), constituindo-se como a verdadeira

causa do problema social e ecológico. Portanto, se torna cada vez mais necessária a reflexão

sobre  currículos  e  princípios  pedagógicos  que  permitam  uma  visão  crítica da  realidade

socioambiental, considerando as emoções, o desejo, o olhar, a escuta, a utopia e os sonhos.

Este  é  o  momento  para  a  busca  de  alternativas  paradigmáticas,  nesse  sentido,

educadores e educadoras têm um importante papel.

No mundo atual, a consciência de que estamos  vivendo mudanças profundas que
ainda não somos capazes de compreender adequadamente é cada vez mais aguda.
Para muitos intelectuais e atores sociais, não estamos simplesmente vivendo uma
época de mudanças significativas e aceleradas, e sim uma mudança de época. Essa



19

realidade provoca perplexidade e suscita uma ampla produção científica e cultural,
assim como um intenso e acalorado debate. Muitas são as leituras da crise global de
paradigma  que  estamos  atravessando.  [...]  Neste  contexto,  extremamente  vivo  e
plural  de  discussão  e  busca,  algumas  questões  podem  ser  identificadas  como
ocupando uma posição central nos debates, sendo expressão de matrizes teóricas e
político-sociais diferenciadas. Entre elas podemos citar a problemática da igualdade
e dos direitos humanos, em um mundo marcado por uma globalização neoliberal
excludente, e as questões da diferença e do multiculturalismo, em tempos de uma
mundialização com pretensões monoculturais (CANDAU, 2008, p.45).

Atualmente na Educação as áreas que abrigam questões sobre identidade e diferença

em sua diversidade  vêm adquirindo cada  vez  mais  necessidade  e  visibilidade,  suscitando

discussões e reflexões das universidades às redes sociais, dos movimentos sociais às salas de

aula. Segundo Gomes (2012), a educação e suas políticas não devem ter como objetivo formar

gerações para o mercado ou para o vestibular. O foco central da educação deve ser os sujeitos

sociais,  entendidos como cidadãos e sujeitos de direitos. Para esta autora,  os movimentos

sociais  são  espaços  educativos  voltados  para  um  viés  político  e  que  descortina  outras

possibilidades epistemológicas, considerando que esses sujeitos de direitos constituem uma

diversidade racial, étnica, de credo, gênero, orientação sexual, idade, entre outros. Valoriza-se,

portanto, as dimensões atitudinais na formação dos cidadãos. Ao longo dos anos, as políticas

educacionais têm abordado de forma desigual e discriminatória essa diversidade, sendo ainda

hoje um desafio a ser solucionado pelas políticas e programas de governo, escolas e seus

currículos (GOMES, 2012).

 Deste modo, a Educação Ambiental crítica é de fundamental importância no processo

educativo para a formação de cidadãos, participantes ativos, capazes de tomar decisões em

busca  da  justiça  socioambiental,  principalmente  quando  tratamos  de  comunidades

tradicionais. 

A escola indígena, fruto da resistência e da mobilização social deste movimento, se

configura como um espaço de garantia de direitos, sobretudo o direito à diversidade cultural e

socioambiental. De acordo com Almeida (2007), os povos indígenas expressam resistência e

são  fortalecidos  por  meio  de  variadas  formas  de  organização,  dentre  estas,  a  “Escola

Diferenciada”. 

A escola constitui instrumento de valorização dos saberes, produção e recriação de
cultura,  garantida mediante a  educação  diferenciada.  Assim,  convém viabilizar  a
ação e é preciso definir estratégias de organização escolar que atendam e valorizem
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cultura e saber indígenas e tenham currículo adequado com o reconhecimento de
seus direitos étnicos e culturais (ALMEIDA, 2007, p.26-27).

O interesse por esta pesquisa surge então das inquietações que me acompanham nessa

jornada enquanto bióloga e educadora. A experiência como professora especialista em ensino

de Ciências e Biologia me oportunizou a atuação em escolas situadas em diferentes realidades

socioambientais, abrindo caminhos para atuar na área da Educação Ambiental e da Educação

Escolar  Indígena,  o  que  possibilitou  experiências  na  construção  curricular  das  escolas

indígenas e quilombola do Ceará.

Assim, as reflexões que instigaram esse projeto partiram da observação ativa por meio

de visitas técnicas a escolas indígenas da rede estadual do Ceará, bem como na participação

em projetos, seminários e grupos interinstitucionais sobre Educação Ambiental e Educação

Escolar Indígena, destacando a construção de propostas curriculares para as escolas indígenas.

Esse  estudo  partiu  em  busca  de  compreender  como  as  questões  culturais  e

socioambientais vivenciadas pela comunidade Tapeba do Trilho estão inseridas na realização

da Festa da Carnaúba. A Festa da Carnaúba é a principal festa tradicional do povo Tapeba,

sendo a culminância de atividades culturais e esportivas realizadas pelas Escolas Indígenas do

povo Tapeba. Essas atividades são realizadas no Terreiro Sagrado dos Pau Branco, às margens

da lagoa dos Tapeba, no município de Caucaia. O evento ocorre há 19 anos, tendo importância

histórica no processo de identidade, reafirmação da cultura e troca de saberes entre as diversas

comunidades da etnia Tapeba.

Assim,  as  atividades  escolares  voltadas  à  realização  da  Festa  da  Carnaúba  se

configuram como uma possibilidade de se compreender como as questões socioambientais, a

autoidentidade  e  a  (re)afirmação  étnica  são  abordadas  pelos  professores  e  membros  das

comunidades que formam a etnia Tapeba. A ideia é que a partir das experiências, das práticas

pedagógicas e da realidade vivenciada pela comunidade escolar,  seja construído de forma

colaborativa um material didático que reflita as suas práticas diferenciadas, uma vez que os

professores indígenas rotineiramente apontam à ausência de material didático contextualizado

para cada realidade escolar. Dessa forma, este trabalho se configura como uma tentativa de

valorizar  os  saberes  tradicionais  da  comunidade,  fortalecendo-os  e  interligando-os  aos

conhecimentos científicos e acadêmicos.

A partir das vivências na comunidade, dos dados registrados em Diário de Campo, de
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entrevistas semiestruturadas, e da construção de mapas falantes junto aos estudantes, foram

sistematizadas ações educativas diferenciadas para o ensino de Ciências e Biologia.

Assim,  esta  pesquisa  tem  como  objetivo  geral  compreender  como  a  cultura,  a

identidade e as questões socioambientais vivenciadas pelo povo Tapeba estão inseridas na

realização  da  Festa  da  Carnaúba,  e  a  partir  disto  sistematizar  ações  educativas  que

proporcionem aos professores e estudantes indígenas estratégias diferenciadas de ensino e

aprendizagem, por meio da aplicabilidade da Educação Ambiental.

Dentre os objetivos específicos, destacam-se:

 Levantar  referenciais  teóricos  sobre  Educação  Ambiental  e  Educação  Escolar

Indígena,  traçando  um  paralelo  com  as  diretrizes  legais  para  esta  modalidade  de

ensino.

 Compreender  as  formas  pelas  quais  os  professores  e  estudantes  interagem com o

ambiente,  possibilitando  compreender  a  mediação  entre  a  cultura  Tapeba  e  o  seu

território, resgatando suas histórias e saberes.

 Registrar  as  práticas  pedagógicas  desenvolvidas  pelos  professores  de  Ciências  e

Biologia na preparação dos estudantes para a Festa da Carnaúba, relacionando-as ao

território e  à cultura,  com vistas à construção de um material  didático-pedagógico

diferenciado  e  contextualizado,  que  valorize  as  experiências  e  o  conhecimento  da

comunidade.

 Elaborar um Produto Educacional contendo atividades diferenciadas, valorizando os

saberes tradicionais,  a (re)afirmação e a identidade da comunidade,  fortalecendo a

inserção da educação ambiental crítica no ensino de Ciências e Biologia.
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2 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA: O ESTADO

DA QUESTÃO

Segundo Nóbrega-Therrien e Therrien (2004, p.02),  construir um Estado da Questão

(EQ)  tem a  finalidade  “[…]  de  levar  o  pesquisador  a  registrar,  a  partir  de  um rigoroso

levantamento bibliográfico,  como se encontra  o tema ou o objeto de sua investigação no

estado atual da ciência ao seu alcance”. Dessa maneira, esse capítulo  tem a finalidade de

realizar uma busca por artigos, periódicos,  teses e dissertações, de forma a deixar clara a

contribuição pretendida por esta pesquisa ao tema investigado e ao estudo como um todo.

É de  posse  dos  dados  que  a  narrativa  se  desenha,  formando-se  uma ordem que
obedece ao narrador, no caso o estudante/ pesquisador. Esses dados entregues a um
outro pesquisador possivelmente teriam uma nova forma, com narrativa diferente
em  sua  forma,  não  necessariamente  no  seu  conteúdo  (NÓBREGA-THERRIEN;
THERRIEN, 2004, p.12).

A elaboração do EQ contribui para a (re)descoberta e/ou redefinição dos caminhos que

foram trilhados no decorrer da pesquisa. Nesse intuito, partiu-se em busca pelos trabalhos e

pesquisas produzidos na área da Educação Ambiental na Educação Escolar Indígena.

Para tal, foi realizada uma pesquisa por artigos e periódicos na Revista da Associação

Brasileira de Ensino de Biologia – SBEnBio – 3 últimas edições (7, 8 e 9), bem como no

Portal da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior – CAPES, utilizando

todas as bases de dados, nos últimos 10 anos. Também foi realizado um levantamento das

teses e dissertações no Catálogo de Teses e Dissertações da Comissão de Aperfeiçoamento de

Pessoal do Nível Superior – CAPES, bem como na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

da Universidade Federal do Ceará – BDTD/UFC. 

Os dados coletados foram sistematizados e analisados, e serão discutidos no decorrer

deste capítulo no intuito de mapear os estudos já realizados na temática a ser investigada por

este projeto. O mapeamento desses trabalhos reforça os objetivos desse trabalho, bem como

direciona a um referencial teórico pertinente para o objeto de estudo.



23

2.1 Artigos e Periódicos

A construção desse EQ deu-se início com a busca por artigos publicados na Revista da

Associação Brasileira de Ensino de Biologia – SBEnBio1, nas 3 últimas edições (7, 8 e 9),

utilizando como descritor o termo Educação Indígena.

A escolha das revistas da SBEnBio se deu por conta da sua relevância para o ensino de

Biologia, nas quais são reunidos os trabalhos apresentados em Encontros Regionais de Ensino

de Biologia (EREBIO) e Encontros Nacionais de Ensino de Biologia (ENEBIO). Optou-se

por utilizar apenas o descritor  Educação Indígena,  sem o uso das aspas, para que fossem

delimitados somente os trabalhos voltados para a questão indígena, de forma geral.

Os  trabalhos  considerados  totais em  estado  da  questão,  nos  remete  a  gama  de

trabalhos encontrados a partir dos descritores ou palavras-chave pesquisados. Os  relativos,

obtidos  após  a  leitura  do  resumo  e/ou  do  texto  constituinte,  são  trabalhos  considerados

próximos e específicos em relação à temática de pesquisa.

O quadro 1 abaixo sintetiza os resultados relativos encontrados na busca nas 3 últimas

versões da Revista SBEnBio:

Descritor
SBEnBio

Total
Relativos Título Autor(es) Ano

Educação
Indígena

5 4

Classificação  Biológica:  Uma
experiência  pedagógica  junto  a
estudantes  de  um  Curso  de
Formação  Intercultural  de
Educadores Indígenas.

ANDRADE, R. C; 
TAVARES, M. L.; 
DUMONT, E.; 
SILVEIRA JÚNIOR, C.; 
VALADARES, J. M. 

2014

Tribos Indígenas como ferramenta
educativa  para  o  ensino  de
Biologia.

MOTA, E. F.;
SIQUEIRA, Y. F.;
ANDRADE, R. A; 
SOUSA, S. S. 

2014

Estratégia  Teórico-Metodológica
para  o  ensino  de  Botânica  na
Educação Escolar Indígena.

RAMOS, F. Z.; 
SILVA, L. H. A.

2014

O Enfoque  CTS na  Formação  de
Professores  na  Pedagogia
Intercultural Indígena.

SILVA-FORSBERG, M. C. 2016

Quadro 1 – Artigos encontrados nas 3 últimas edições da Revista SBEnBio – Associação Brasileira de Ensino de
Biologia.

1 https://sbenbio.org.br/
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Nas revistas da SBEnBio foram encontrados 5 resultados para a busca, mas apenas 4

resultados relativos ao objeto dessa pesquisa.

Dentre os trabalhos considerados relativos, destaca-se que três (3) foram encontrados

na edição de número 7,  e  apenas  um (1) na edição de número 9.  Dentre  estes,  apenas o

trabalho intitulado “Tribos Indígenas como ferramenta educativa para o ensino de Biologia”

(MOTA et al., 2014) faz referência a comunidades indígenas do Ceará, bem como da região

Nordeste. Ainda assim, o trabalho relata uma aula de campo com estudantes de uma escola

pública estadual regular na comunidade indígena Jenipapo-Kanindé,  não tendo como foco

central o ensino de Biologia para comunidades tradicionais. Cabe ressaltar que este trabalho

transmite uma ideia de instrumentalização dos povos indígenas para o ensino de Biologia,

distanciando o conhecimento e a sabedoria dos povos indígenas para a construção de um

ensino de Biologia pautado na valorização étnica e da sabedoria popular.

Dentre  os trabalhos considerados relativos,  o  mais relevante para a  pesquisa foi o

trabalho intitulado “Estratégia Teórico-Metodológica para o ensino de Botânica na Educação

Escolar Indígena” (RAMOS; SILVA, 2014), no qual as autoras apresentam uma proposta de

sequência didática para o processo de ensino-aprendizagem de Botânica numa escola indígena

do Mato Grosso do Sul. A sequência didática é fundamentada em uma perspectiva histórico-

cultural  do  desenvolvimento  humano,  a  partir  das  ideias  de  Vygotsky.  As  autoras

consideraram  o  trabalho  relevante  para  a  sistematização  dos  conhecimentos  científicos

articulados com os conhecimentos cotidianos e socioculturais da comunidade indígena.

Nenhum  dos  trabalhos  considerados  relativos  enfatiza  a  Educação  Ambiental  no

ensino de Ciências e Biologia em escolas indígenas, demonstrando o quanto o tema ainda é

pouco  abordado  e  pesquisado  nos  encontros  sobre  ensino  de  Biologia.  Isso  demonstra  o

quanto a pesquisa em Ensino de Biologia em comunidades tradicionais ainda é incipiente ou

até mesmo precária, devendo nós, educadores pesquisadores, estreitar os vínculos e laços com

outras  modalidades  de  ensino  que  ultrapassem  os  limites  das  escolas  regulares  ou

profissionalizantes.

O segundo passo foi realizar uma busca no Portal da CAPES2, em todas as bases de

dados, nos últimos 10 anos, utilizando como palavras-chave os termos:  Educação Indígena,

Educação Ambiental,  Educação Escolar Indígena,  Sustentabilidade,  Ensino de Ciências e

2 http://www.periodicos.capes.gov.br/
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Ceará. Para realizar um filtro mais específico na busca, foi utilizado o operador booleano

AND entre as palavras-chave, resultando nos dados apresentados no quadro 2, a seguir:

Palavras-chave utilizando o booleano AND Total Portal CAPES Relativos

Educação Indígena AND Educação Ambiental 151 5

Educação Indígena AND Sustentabilidade 75 3

Eudacação Escolar Indígena AND Ensino de Ciências 49 1

Educação Indígena AND Ceará 62 1

Total 10

Quadro 2 – Artigos encontrados em periódicos utilizando o operador booleano AND no portal CAPES, em todas 
as bases de dados, nos últimos 10 anos.

Devido ao alto número de resultados totais, como também a presença de trabalhos

repetidos,  mesmo utilizando diferentes  palavras-chave,  optou-se  por  realizar  a  leitura  dos

títulos e, dependendo de sua relevância, dos resumos dos artigos encontrados na Plataforma

Capes. A análise do Título e Resumo, se faz necessária pois o título isolado não fornece toda a

capacidade de contribuição de cada artigo, tendo no resumo esse suporte. Todos os artigos

foram  arquivados  para  aprofundamento  a  posteriori,  de  acordo  com  as  necessidades  da

pesquisa. É importante também ressaltar o fato de que uma pesquisa extensiva inviabilizaria a

obtenção de dados de qualidade, demandando o refinamento das pesquisas para construção do

Estado  da  Questão,  conforme  indicado  por  vários  autores  (BARROS;  DIAS,  2016;

LEITINHO;  MÁXIMO  JÚNIOR,  2016;  SILVEIRA;  NÓBREGA-THERRIEN.  2011;

SANTOS NETO; FEITOSA, 2018).

A partir dessa triagem foi obtido o quantitativo de trabalhos considerados relativos, ou

seja, os trabalhos considerados próximos e específicos em relação à temática de pesquisa.

Dessa forma, foram selecionados nove (09) artigos relevantes para o objeto dessa pesquisa, os

quais estão listados no quadro 3, a seguir:

Palavras-chave Título Autor(es) Ano

Educação Indígena 
AND

Educação Ambiental
Educação  ambiental  nas  sociedades  indígenas
brasileiras: uma breve análise.

ARAÚJO, F. X. S.; 
SANTOS, E. S.; 
ESTEVES, L. U.;
SILVA,T. L. 

2013

Amazônia: a urgência e necessidade da construção
de  políticas  e  práticas  educacionais

HAGE, S. A. M.;
CORRÊA, S. R. M.

2011
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Palavras-chave Título Autor(es) Ano

inter/multiculturais.

Educação ambiental intercultural no estado do acre,
Amazônia Brasileira.

MEDEIROS, H. Q.;
SATO, M. T.

2013

Exploring  the  new  challenges  for  indigenous
education  in  Brazil:  Some  lessons  from  Ticuna
schools.

GUILHERME, A.; 
HÜTTNER, É. 

2015

Educação Indígena 
AND

Sustentabilidade

Representações  indígenas:  territorialidades  e
identidade – uma aproximação teórica.

SILVA, A. A. 2011

Ciclo monográfico: dos mitos a ciência da Escola
Indígena Baniwa e Coripaco no Alto do Rio Negro.

VIEIRA, R. C. M; 
RUIZ, M. A. S. 

2011

Crianças  indígenas:  o  papel  dos  jogos,  das
brincadeiras  e da imitação na aprendizagem e no
desenvolvimento.

FAUSTINO, R. C.; 
MOTA, L. T.

2016

Eudacação Escolar
Indígena

AND
Ensino de Ciências

Entre o cristal  e a  chama: a  natureza e o uso do
conhecimento científico e dos saberes tradicionais
numa  disciplina  do  Curso  de  Formação
Intercultural  para  Educadores  Indígenas  da
Universidade  Federal  de  Minas  Gerais
(FIEI/UFMG).

VALADARES, J. M.; 
SILVEIRA JÚNIOR, 
C.

2016

Educação Indígena 
AND 
Ceará

Modernização do litoral e o estilhaçamento da vida
cotidiana: o caso de Cumbuco-Caucaia (CE).

CAVALCANTE, E. 
O.

2016

Quadro 3 – Título e ano de publicação dos artigos relevantes encontrados em periódicos utilizando o operador
booleano AND no portal CAPES, em todas as bases de dados, nos últimos 10 anos. 

A partir da leitura dos artigos percebe-se que, de modo geral, os autores apresentam

desde uma visão  geral  e  histórica  das  práticas  de  educação  ambiental  desenvolvidas  nas

comunidades indígenas, à percepções e constatações mais específicas acerca da ludicidade, da

interculturalidade, e da importância da territorialidade e da identidade no ensino indígena. Os

trabalhos  desenvolvidos  em  escolas  indígenas  foram  realizados,  em  sua  maioria,  em

comunidades  indígenas  das  regiões  norte  e  centro-oeste.  Este  fato  demonstra  um

reconhecimento  tardio  dos  povos  indígenas  da  região  nordeste,  bem  como  a  falta  de

reconhecimento dessas comunidades e de seus saberes.

Dentre  os  artigos  relativos,  três  (3)  foram considerados  mais  relevantes  para  esta

pesquisa, e serão mais detalhados a seguir.

O  artigo  “Educação  ambiental  nas  sociedades  indígenas  brasileiras:  uma  breve

análise” (ARAÚJO et al., 2013) apresenta um breve histórico e abordagem sobre a Educação

Ambiental  Indígena  no  Brasil,  desde  os  tempos  de  colônia,  perpassando  por  leis

internacionais,  até  as  políticas  públicas  contemporâneas.  Os  autores  investigaram  se  a
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Educação  Ambiental  Indígena  atual  está  mais  voltada  para  a  questão  escolar  formal  ou

ambiental. Nesse contexto, abordaram aspectos que visam melhorar a Educação Ambiental

em terras  indígenas,  ressaltando a  importância  do uso  de  novas  tecnologias  para  integrar

sustentabilidade social, econômica e ambiental. Para tanto, é necessário que haja a ruptura do

modelo  que  privilegia  a  imposição,  a  punição  e  a  segregação  imposta  pela  pedagogia

tradicional,  mecanicista  e bancária.  Além das novas tecnologias,  a pesquisa aponta outras

alternativas para abordar a Educação Ambiental em terras indígenas, como as Salas Verdes e o

Ecoturismo.  A metodologia utilizada na pesquisa focou-se na abordagem qualitativa,  com

procedimentos técnicos da pesquisa bibliográfica e documental. Os resultados indicaram que

a Educação Ambiental Indígena se encontra mais voltada para uma educação escolar formal,

daí  a  necessidade  de  mudança  do  paradigma  atual,  readequando-o  à  sustentabilidade

socioambiental.

O trabalho intitulado “Educação ambiental intercultural no estado do acre, Amazônia

Brasileira” (MEDEIROS; SATO, 2013) apresenta uma perspectiva mais regional, ligada às

ideias transformadoras de Paulo Freire e à interculturalidade. A pesquisa aponta que o estado

do Acre é um lugar onde intensas lutas foram travadas para garantir a vida dos povos da

floresta, os quais têm uma cultura própria e um conhecimento profundo do ambiente onde

vivem,  contra  um paradigma dominante  de  uma sociedade  hegemônica  e  excludente.  Os

autores afirmam que 

mais do que os conteúdos, que devem ser  contextualizados e biorregionalizados,
levar em consideração o método é fundamental, devendo possibilitar a construção do
conhecimento, pelo educando, num diálogo crítico e criativo com as informações e a
realidade,  valorizando  os  saberes  amadurecidos  na  sua  trajetória  de  vida.  Além
disso, é importante buscar integrar os diversos conhecimentos, locais ou universais,
desenvolvendo táticas que possibilitem a formação de um espírito crítico que ouse a
emancipação e o empoderamento político (MEDEIROS; SATO, 2013, p. 212).

No Acre  vêm sendo desenvolvidas  iniciativas  bastante  interessantes  no  sentido  da

busca de uma convivência harmônica entre gente e natureza, valorizando os conhecimentos e

as  trajetórias  de  vida,  numa perspectiva de envolver  o  educando para  protagonizar  o  seu

processo  de  aprendizagem.  A busca  pela  emancipação  e  mudança/fortalecimento  de  uma

concepção de relação entre as pessoas e o ambiente poderá contribuir para um futuro com

uma maior justiça socioambiental.
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Já o artigo “Ciclo monográfico: dos mitos à ciência da Escola Indígena Baniwa  e

Coripaco no Alto do Rio Negro” (VIEIRA; RUIZ, 2011) trata de uma pesquisa desenvolvida a

nível local, na Escola Indígena  Baniwa e Coripaco (EIBC/Pamáali), localizada no Alto Rio

Negro.  O  trabalho  reflete  sobre  o  ensino  de  Ciências  nessa  escola,  que  tem como  base

filosófica  uma  visão  intercultural  da  educação  indígena,  construindo  um  diálogo  entre  a

cultura ocidental e os conhecimentos tradicionais. O pressuposto fundamental é a valorização

de uma trilogia de fatores que reúne os saberes míticos dos indígenas, o acesso às tecnologias

ocidentais  e  a  questão  do  desenvolvimento  sustentável  dos  povos  do  Rio  Içana,  visando

melhorar  suas  condições  de  vida  e  possibilitar  a  atuação profissional  dos  seus  jovens  na

região. O artigo mostra como a Escola Pamáali está desenvolvendo o ensino de Ciências no

Ensino Fundamental e como esses três aspectos se articulam por meio de um ensino com

pesquisa. Os autores corroboram com a visão de que a interculturalidade não pode ser pensada

sem estar relacionada com o desenvolvimento sustentável, pois o respeito ao outro inclui o

respeito ao ambiente, e não há mais lugar para interesses individuais em relação ao que se faz

com a natureza. Pensar nas futuras gerações é pensar coletivamente e isso implica diálogo

entre os povos e suas culturas.

Dos artigos considerados mais relevantes,  destaca-se uma metodologia de trabalho

voltada para o reconhecimento e (re)afirmação da cultura indígena, atrelados a uma educação

escolar  contextualizada,  crítica e que proporcione um paralelo ao conhecimento científico

ocidental.  Dessa  forma,  a  escola  indígena  deve  ser  um  espaço  para  a  utopia,  para  o

fortalecimento cultural e para o diálogo intercultural.

Apesar  da preocupação com o reconhecimento  e  a  valorização da  diversidade,  foi

observada a pequena quantidade de estudos relacionados ao ensino de Ciências e Biologia,

tendo  como  pressuposto  a  Educação  Ambiental  crítica,  principalmente  em  comunidades

indígenas do Nordeste e do Ceará. 

2.2 Teses e Dissertações

Além  dos  artigos  e  periódicos,  foi  realizada  uma  busca  no  Catálogo  de  Teses  e

Dissertações da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior – CAPES3, bem

3 https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/



29

como na  Biblioteca  Digital  de  Teses  e  Dissertações  da  Universidade  Federal  do Ceará  –

BDTD/UFC. No  Catálogo  de  Teses  e  Dissertações  da  CAPES  foram  utilizadas  como

palavras-chave  os  termos:  Educação  Ambiental  Indígena e  Material  didático  em ciência

indígena,  com filtro para pesquisas nos últimos 5 anos.  Devido ao número de resultados,

optou-se  por  utilizar  o  booleano  AND,  usando como palavras-chave os  seguintes  termos:

Educação  ambiental  AND  Educação  indígena e  Educação  indígena  AND  Educação

Ambiental.  A  mudança  na  ordem  dos  termos  gerou  diferentes  resultados,  que  estão

sintetizados no quadro 4.

Palavras-chave CAPES Total Relativos

Educação Ambiental Indígena 18.648 2

Material didático em ciência indígena 0 0

Educação ambiental AND Educação indígena 620 3

Educação indígena AND Educação Ambiental 134 0

Total 5

         Quadro 4 – Teses e dissertações encontradas no Catálogo da CAPES, nos últimos 5 anos.

Devido ao alto número de resultados totais, como também a presença de trabalhos

repetidos,  mesmo utilizando diferentes  palavras-chave,  optou-se  por  realizar  a  leitura  dos

títulos e, dependendo de sua relevância, dos resumos das teses e dissertações encontradas. A

partir dessa triagem foi obtido o quantitativo de trabalhos considerados relativos. Os trabalhos

considerados relativos estão sintetizados no quadro 5 a seguir, onde estão detalhados os títulos

de cada trabalho, o curso ao qual foi submetido, bem como o(a) autor(a) e ano de publicação.

Palavra-
chave

Título Curso Autor Ano

Educação
Ambiental
Indígena

Revitalização  dos  Saberes  e  Práticas
Kaingang Sobre Plantas Tradicionais como
proposta de Educação Ambiental na Terra
Indígena Ligeiro.

Mestrado  em  Educação
Ambiental Universidade
Federal do Rio Grande

EMILIANO, D. 2015

Educação  Ambiental  Indígena  e
Interculturalidade:  reflexões  a  partir  de
percepções Mbya Guarani.

Mestrado em Educação
Universidade Federal do
Rio Grande do Sul

STUMPF, B. O. 2015

Educação
ambiental 

Território  sem  descanso:  o  desafio  da
construção de uma escola indígena para os

Doutorado em Educação
Universidade de Brasília

LOPES, L. F. B. 2015
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Palavra-
chave

Título Curso Autor Ano

AND 
Educação
indígena

Guarani Mbyá de Yakã Porã no contexto
do labirinto de imaginários de um processo
de licenciamento ambiental.

Ditos  e  feitos  dos  troncos  velhos
Tremembé  de  Almofala-CE:  saberes  que
brotam da terra, do céu, dos rios e do mar.

Doutorado em Educação
Universidade Federal do
Ceará

RODRIGUES, 
E. S.

2016

Ecologias:  Sobre  processos  educativos
livres e libertários em movimentos sociais
pós-modernos.

Mestrado em Educação
Universidade Federal de
São Carlos

FRANQUES, B.
M.

2014

Quadro 5 – Teses e dissertações encontradas no Catálogo da CAPES, nos últimos 5 anos.

Percebe-se que a maioria das teses e dissertações consideradas relativas são frutos de

pesquisas desenvolvidas na grande área da Educação, não havendo resultados em cursos de

mestrado ou doutorado voltados para o ensino de Ciências e/ou Biologia. Além disso, das

pesquisas  consideradas  relativas,  apenas  uma foi  realizada  em uma comunidade indígena

cearense.

A partir desses resultados, optou-se por realizar uma busca  na Biblioteca Digital de

Teses e Dissertações da Universidade Federal do Ceará – BDTD/UFC4, partindo ao encontro

de  pesquisas  mais  contextualizadas  com  a  realidade  indígena  no  estado  do  Ceará  e

desenvolvidas nos últimos 10 anos.

Foram utilizadas como palavras-chave os termos:  Material didático AND Indígena;

Educação  ambiental  AND  Educação  indígena;  Educação  indígena  AND  “Educação

Ambiental”; “Educação  ambiental”  AND “Educação  indígena”  e  “Educação  indígena”

AND “Educação Ambiental”. Os resultados estão sistematizados no quadro 6.

Palavras-chave
BDTD/UFC

Total
Relativos

Material didático AND Indígena 0 0

Educação ambiental AND Educação indígena 11.459 -

Educação indígena AND “Educação Ambiental” 473 3

“Educação ambiental” AND “Educação indígena” 48 1

“Educação indígena” AND “Educação Ambiental” 0 0

Total 4

      Quadro 6 – Teses e dissertações encontradas na BDTD/UFC, nos últimos 10 anos.

4 http://www.teses.ufc.br/tde_busca/index.php 
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O uso do booleano AND e das aspas nas últimas buscas permitiram filtrar as pesquisas

realizadas na área, o que gerou um resultado de busca mais compatível com o objeto desta

pesquisa. As pesquisas consideradas relativas estão sintetizadas no quadro 7, e em seguida as

mais relevantes serão discutidas.

Palavra-
chave

Título Curso Autor Ano

Educação
indígena AND

“Educação
Ambiental”

Práticas  Pedagógicas  em Educação  Ambiental:
A Escola  Diferenciada  de  Educação  Infantil  e
Ensino Fundamental Tapeba Conrado Teixeira.

Mestrado  em
Educação
Brasileira

ALMEIDA,  T.
C. C.

2007

Saberes  ancestrais  indígenas  dos  Tapebas  de
Caucaia-CE:  contribuições  e  diálogos  com  a
educação ambiental dialógica.

Mestrado  em
Educação
Brasileira

XIMENES,  A.
K. P. B.

2012

Educação  ambiental  dialógica  e
descolonialidade  com  crianças  indígenas
Tremembé:  vinculação afetiva pessoa-ambiente
na Escola Maria Venância.

Doutorado  em
Educação
Brasileira

LIMA,  D.  M.
A.

2014

“Educação
ambiental”

AND
“Educação
indígena”

Educação  ambiental  no  âmbito  da  escola
diferenciada  da  Terra  Indígena  Lagoa  da
Encantada, Aquiraz, Ceará.

Mestrado  em
Desenvolvimento
e  Meio  Ambiente
(PRODEMA) 

MACIEL,  A.
N. C.

2017

Quadro 7 – Síntese das teses e dissertações encontradas na BDTD/UFC.

Optou-se por discutir apenas as dissertações encontradas na BDTD/UFC, já que estas

trazem mais  elementos  acerca  da  realidade  das  escolas  indígenas  Tapeba,  bem como sua

relação  com  o  ambiente  e  a  cultura  local,  destacando  pontos  importantes  para  o

desenvolvimento desta pesquisa.

Dentre as pesquisas consideradas relativas, duas se mostraram mais relevantes para

esta pesquisa, tendo em vista que foram realizadas em escolas e comunidades da etnia Tapeba.

A pesquisa  intitulada  Práticas  Pedagógicas  em  Educação  Ambiental:  A  Escola

Diferenciada  de  Educação  Infantil  e  Ensino  Fundamental  Tapeba  Conrado  Teixeira

(ALMEIDA,  2007)  relata  uma  investigação  de  cunho  etnográfico  sobre  as  práticas

pedagógicas em Educação Ambiental em uma escola diferenciada pertencente à etnia Tapeba.

A autora realiza um estudo de caso, descritivo, com abordagem qualitativa, onde fatores como

economia,  educação,  meio  ambiente,  organização  indígena  e  diversidade  cultural  nas

comunidades  Tapeba  se  entrelaçam.  Foi  realizado  um  panorama  nacional  e  estadual  da
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educação escolar indígena, e a partir de uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo, a

autora realiza um paralelo destas políticas com as práticas realizadas na Escola Diferenciada

de Educação Infantil e Ensino Fundamental Conrado Teixeira. Para tanto, foram utilizadas

entrevistas  semiestruturadas  com  os  professores,  alunos  e  liderança,  além de  observação

participante  da  pesquisadora.  Foi  verificado  que  as  práticas  pedagógicas  dos  professores

selecionados estão centradas no incentivo à conservação dos recursos naturais. Os professores

estimulam  a  reflexão  durante  as  aulas  na  escola  e  nas  de  campo,  na  formação  de

comportamentos  consubstanciados  na  Educação  Ambiental  Comportamental  e  no

enfrentamento  dos  problemas  ambientais  vivenciados  pela  etnia.  Os  alunos  foram

sensibilizados para compreender as relações de interdependência dos seres humanos, seu meio

físico, biológico e cultural. A pesquisa aponta também que, apesar dos avanços das políticas

públicas para a Educação Escolar Indígena, ainda há dificuldades no tocante à formação dos

professores, destacando desafios para o magistério indígena, bem como para a construção de

metodologias de ensino e de materiais didáticos, sendo estes constituídos majoritariamente

por  livros  didáticos  dos  “não-indígenas”,  distribuídos  pelo  Fundo  Nacional  de

Desenvolvimento da Educação – FNDE.

No trabalho Saberes ancestrais indígenas dos Tapebas de Caucaia-CE: contribuições

e diálogos com a educação ambiental dialógica, Ximenes afirma que a Educação Ambiental

Dialógica  busca  a  inserção  dos  saberes  populares  na  construção  de  uma práxis  crítica  e

reveladora de uma nova forma de conceber o conhecimento. Assim, diante de sua tradição

cultural ancestral, os indígenas mostram que têm muito a colaborar com a tessitura de práticas

educativas  ambientais  (XIMENES,  2012).  O  trabalho  se  configura  como  uma  pesquisa

qualitativa e de caráter etnográfico, no qual se discute como os saberes ancestrais dos Tapeba

podem contribuir e dialogar com a Educação Ambiental Dialógica (FIGUEIREDO, 2007).

Nesse sentido, o trabalho tem como principal referencial teórico as contribuições teóricas e

práticas de Paulo Freire, e a Perspectiva Eco-Relacional desenvolvida por Figueiredo (2007).

A coleta de dados se deu a partir da relação entre a pesquisadora e os indígenas, dentro de

suas  realidades,  contando  também com a  realização  de  entrevistas,  narrativas  orais  e  do

Círculo  Dialógico  (FIGUEIREDO,  2012).  A  autora  aborda  temas  como  identidade,

colonialidade/descolonialidade  e  interculturalidade  crítica,  trazendo  um referencial  teórico

importante  para  o  desenvolvimento  desta  pesquisa,  como  Ciampa  (2004),  Deschamps  e
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Moliner  (2009),  Figueiredo  (2007),  e  Walsh  (2008).  O  trabalho  apresenta  como  a

espiritualidade, a ancestralidade e a cultura Tapeba se relacionam e se entrelaçam com as

questões ambientais na comunidade. A autora afirma que o trato com a Mãe Terra (ambiente)

se  dá  de  forma  afetiva  a  partir  do  respeito,  do  cuidado  e  da  valorização.  Além disso,  a

Ancestralidade Tapeba acredita numa relação horizontal entre todos os elementos da natureza,

na qual o amor é cultivado, sendo todos essenciais a uma vida em harmonia. A autora finaliza

sua pesquisa afirmando acreditar que a comunidade indígena ainda tem muito a nos dizer, e

ainda temos muito a aprender com elas.

Observa-se  que,  mesmo  na  biblioteca  digital  da  UFC,  as  pesquisas  realizadas

consideradas relativas ao objeto desse trabalho ainda são em pequeno número, demonstrando

a necessidade de partirmos em busca de mais pesquisas e dados acerca da educação ambiental

na educação indígena formal no estado do Ceará. 

Além disso,  a  maioria  das  pesquisas  desenvolvidas  estão  ligadas  à  Faculdade  de

Educação da UFC, e apenas uma ligada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento

e Meio Ambiente (PRODEMA), não havendo nenhuma pesquisa realizada em Programas de

pós-graduação específicos para o ensino de Ciências. Ainda assim, deve-se destacar que o

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e  Matemática (ENCIMA) da  UFC é

bastante recente comparado aos programas ligados à Faculdade de Educação.

Quando  o  foco  é  a  produção  de  materiais  didáticos  voltados  a  essa  realidade  e

categoria  de  escola,  a  ausência  de  pesquisas  e  produções  ainda  é  mais  preocupante,

ressaltando a importância de se compreender os contextos nos quais as escolas indígenas estão

inseridas, e a partir deles construir propostas de ensino que valorizem a cultura, o diálogo e a

pesquisa como metodologia de ensino. 

A construção  do  EQ  da  questão  possibilitou  mapear  os  estudos  já  realizados  na

temática a ser investigada por este projeto, gerando dados importantes para o fortalecimento

dos  objetivos  da  pesquisa,  bem como na  construção de  um referencial  teórico  e  de  uma

metodologia relevantes para o sucesso do trabalho.

Porém  observa-se  que  inserir  a  educação  ambiental  no  currículo  e  nas  práticas

cotidianas, até mesmo nas escolas indígenas, ainda é um grande desafio. E assim se faz não

apenas  por  questões  estruturais  ou  financeiras  ou  pela  falta  de  formação  específica  e

diferenciada  para  professores  indígenas,  mas  também pela  desvalorização  ou  negação  da
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cultura e do saber indígena na formação dos ditos “não-indígenas”,  e  pela  dificuldade de

acesso  a  materiais  didáticos  contextualizados  com  a  realidade  de  cada  comunidade  ou

território.

As ações pedagógicas das escolas indígenas necessitam de alternativas que integrem o

conhecimento científico aos saberes socioculturais de rituais ligados à natureza. A negação

dos saberes indígenas na academia se reflete na ausência de materiais didáticos que insiram os

conhecimentos naturais e culturais próprios da identidade e dos territórios desses povos. Isso é

uma realidade nas escolas indígenas de forma geral, como também nas escolas regulares ou

profissionalizantes, que ignoram os saberes e a diversidade étnica existentes em nosso estado.

Para além da quantidade inexpressiva de pesquisas em ensino de Ciências e Biologia

na Educação Escolar Indígena,  as pesquisas relacionadas às questões socioambientais  não

trazem a preocupação com a formação de profissionais da educação tendo em vista a cultura

indígena, nem tão pouco em sistematizar e disponibilizar materiais de ensino que possam ser

utilizados nas escolas indígenas, de forma geral. Nessa busca, o ensino de Ciências/Biologia

em  comunidades  indígenas  se  mostra  pouco  valorizado,  havendo  uma  necessidade  em

estabelecer  relações  entre  conhecimento  científico  e  sabedoria  popular  das  comunidades

tradicionais.

Dessa forma, a construção do EQ reforça a necessidade de se compreender como as

questões socioambientais vivenciadas pelo povo Tapeba estão inseridas no ensino de Ciências

e  Biologia.  A partir  disto  optou-se  por  sistematizar  as  ações  educativas  voltadas  para  a

realização  da  Festa  da  Carnaúba,  tendo  em  vista  a  importância  deste  momento  para  a

autoafirmação e para o reconhecimento dos saberes e da identidade Tapeba, de forma a obter

dados  relevantes  e  estratégias  diferenciadas  de  ensino  e  aprendizagem,  por  meio  da

dialogicidade e aplicabilidade da Educação Ambiental.
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3  PRESSUPOSTOS  LEGAIS  –  DIÁLOGOS  ENTRE  A  EDUCAÇÃO  ESCOLAR

INDÍGENA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Este capítulo tem como objetivo apresentar um breve histórico sobre as leis que regem

a Educação Ambiental e a Educação Escolar Indígena no Brasil e no estado do Ceará. A ideia

é  compreender  como  as  políticas  públicas  avançaram  ao  longo  dos  anos  e  como  essas

políticas conversam entre si e se complementam.

3.1 A Educação Escolar Indígena: um breve histórico dos marcos legais

A Educação Escolar Indígena no Brasil surgiu no século XVI a partir do processo de

catequização realizado pelos jesuítas, como também pela integração forçada dos indígenas na

sociedade,  que  acentuou  a  imposição  de  valores  e  a  negação  de  identidades  e  culturas

diferenciadas  (ARAÚJO  et  al.,  2013).  Segundo  estes  autores,  foi  somente  a  partir  da

Proclamação  da  República,  em  1889,  que  os  povos  indígenas  passaram  a  ter  direito  à

“instrução”. De 1910 a 1966, as ações governamentais foram centradas na educação indígena

profissional.

Em 1967, a partir da Lei Nº 5.371, foi criada a Fundação Nacional do Índio – FUNAI.

A FUNAI passou a assumir oficialmente o controle do modelo de educação bilíngue para

indígenas,  proposto pelo Summer Institute of Linguistics – SIL em 1956. Em 1973, foi criado

o Estatuto do Índio, por meio da Lei Nº 6.001, que garantiu o respeito ao patrimônio cultural

das  comunidades  indígenas,  seus  valores  artísticos  e  meios  de  expressão,  bem  como  à

educação e alfabetização dos povos indígenas, com as necessárias adaptações, na língua do

grupo a que pertençam e em português. Porém, o objetivo desta lei era “integrar os índios à

sociedade brasileira, assimilando-os de forma harmoniosa e progressiva”.

A partir da década de 80, e em especial a partir da Constituição Federal, promulgada

em  1988,  as  comunidades  indígenas  passaram  a  se  mobilizar  e  lutar  por  processos

educacionais  formais  diferenciados.  A mudança  de  paradigma na concepção da  Educação

Escolar Indígena foi introduzida pela Carta Magna, quando a educação para essas populações

deixa  de  ter  o  caráter  integracionista  preconizado pelo  Estatuto  do  Índio.  A Constituição

Federal brasileira passa então a reconhecer e assegurar a diversidade étnica indígena, bem
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como a  manutenção  e  valorização  da  identidade  cultural,  das  línguas,  dos  saberes  e  das

tradições  das  comunidades  tradicionais.  Em relação à  educação escolar  indígena,  a  Carta

Magna afirma que 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a
assegurar  formação  básica  comum  e  respeito  aos  valores  culturais  e  artísticos,
nacionais e regionais. 
§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada
às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos
próprios de aprendizagem (BRASIL, 1988).

Já em relação à cultura indígena, a Constituição Federal assegura que

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional
(BRASIL, 1988).

Em 1991,  a  partir  da portaria  ministerial  Nº 559,  a  responsabilidade de integrar  a

Educação Escolar  Indígena  aos  sistemas de ensino  regular,  que até  então  era da FUNAI,

passou a ser do Ministério da Educação e Cultura – MEC (ARAÚJO et al., 2013).

Em 1996, a Lei Nº 9.394, que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,

fez menção à Constituição Brasileira, abordando as questões indígenas: 

Art. 32. § 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa,
assegurada  às  comunidades  indígenas  a  utilização  de  suas  línguas  maternas  e
processos próprios de aprendizagem. 
Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de
fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de
ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos
indígenas, com os seguintes objetivos: 
I  –  proporcionar  aos  índios,  suas  comunidades  e  povos,  a  recuperação  de  suas
memórias  históricas;  a  reafirmação de suas  identidades étnicas;  a  valorização de
suas línguas e ciências; 
II  –  garantir  aos  índios,  suas  comunidades  e  povos,  o  acesso  às  informações,
conhecimentos  técnicos  e  científicos  da  sociedade  nacional  e  demais  sociedades
indígenas e não índias (BRASIL, 1996). 

A partir  de  então  começa  a  se  desenhar  uma política  educacional  voltada  para  o

reconhecimento dos direitos das comunidades indígenas, principalmente quanto à recuperação
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e preservação de sua cultura e identidade, bem como voltada para o acesso às informações e

conhecimentos  técnicos  e  científicos  universais.  No  meio  deste  paradigma,  surgiram  as

propostas  de  escolas  indígenas  diferenciadas  e  os  cursos  de  magistério  voltados  para  a

formação dos professores indígenas, com currículos específicos e diferenciados.

A proposta  de  uma  educação  formal  indígena  específica,  diferenciada,  bilíngue  e

intercultural  passa  então  a  desafiar  as  redes  de  ensino  municipais,  estaduais  e  federais,

exigindo das instituições e governos a definição de novas metodologias de ensino e estrutura

curricular, tanto para que estas escolas sejam de fato incorporadas às redes de ensino, como

também respeitadas em suas especificidades culturais e territoriais. Com isso, uma série de

documentos oficiais passaram a ser produzidos com o intuito de diminuir a distância entre o

discurso  legal  e  as  ações  efetivamente  postas  em  prática  nas  salas  de  aula  das  escolas

indígenas.  Dentre  eles,  destacam-se:  as  Diretrizes  para  a  Política  Nacional  de  Educação

Escolar  Indígena  (BRASIL,  1994),  o  Referencial  Curricular  Nacional  para  as  Escolas

Indígenas  (BRASIL,  1998),  as Diretrizes  Curriculares  Nacionais para a  Educação Escolar

Indígena  (BRASIL,  1999)  e  os  Referenciais  para  Formação  de  professores  indígenas

(BRASIL, 2002). Estes documentos apontam à necessidade de uma educação escolar indígena

que  considere  a  especificidade,  a  diferença,  a  interculturalidade,  a  língua  materna,  o

bilinguismo e a globalidade do processo de aprendizagem.

De acordo com a Política Nacional de Educação Escolar Indígena (BRASIL, 1994),

a interculturalidade, isto é, o intercâmbio positivo e mutuamente enriquecedor entre
as culturas das diversas sociedades, deve ser característica básica da escola indígena.
Isso significa passar da visão estática da educação para uma concepção dinâmica.
Não se pode ficar satisfeito só em “valorizar”, ou mesmo ressuscitar "conteúdos" de
culturas  antigas.  Deve-se,  pelo  contrário,  ter  em vista  o  diálogo constante  entre
culturas, que possa desvendar seus mecanismos, suas funções, sua dinâmica. Esse
diálogo  pressupõe  que  a  inter-relação  entre  as  culturas,  o  intercâmbio  entre  as
mesmas e as contribuições recíprocas são processos aos quais todas as sociedades
são e foram submetidas ao longo de sua história (BRASIL, 1994, p.11).

O processo  de  constituição  das  escolas  indígenas  cearenses  começou  no  final  da

década  de  1990,  com  a  luta  das  diferentes  etnias.  Assim,  a  escola  indígena  é  fruto  e

ferramenta de luta para essas comunidades. 

Segundo Lima (2014), 
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As leis conquistadas pelos indígenas na reivindicação por um processo educativo,
pautado no compromisso social com a realidade e com a valorização dos saberes
tradicionais,  garantem  a  construção  de  uma  educação  indígena  que  sirva  para
amenizar as situações de opressão e de exclusão social,  sendo representativa das
diferenças étnicas dos povos (LIMA, 2014, p. 92). 

De acordo com a Secretaria da Educação do Ceará (CEARÁ, 2017), o estado conta

com trinta e oito (38) escolas indígenas pertencentes à rede estadual e quatro (04) escolas

pertencentes  a  redes  municipais.  As  ações  e  programas  desenvolvidos  são  pautados  nas

Diretrizes Nacionais para Educação Escolar Indígena e no Plano de Ação Etnoeducacional do

Território  Potyrõ5,  tendo  em  vista  que  esses  documentos  visam  ao  desenvolvimento  e

institucionalização  da  educação  escolar  indígena  no  estado,  de  forma  a  respeitar  a

territorialidade  dos  povos  indígenas  e  operacionalizar  o  regime  de  colaboração  entre  os

sistemas  de  ensino,  com  a  finalidade  de  responder  às  necessidades  educacionais  e  às

especificidades socioculturais das comunidades atendidas.

Dessa  forma,  a  política  de  educação  escolar  indígena  no  Ceará  prioriza  a

territorialidade  e  a  afirmação  sociocultural  dessas  comunidades,  corroborando  com Lima

(2014) ao afirmar que percebe-se um movimento de reafirmação dos povos indígenas em

relação a sua cultura, a sua identidade e a sua realidade, fazendo com que a visibilidade destes

povos ajude no seu fortalecimento. 

Percebe-se  também  que  os  marcos  legais  e  os  documentos  norteadores  para  a

Educação  Escolar  Indígena  no  Brasil  e  no  Ceará  apontam  à  preocupação  com  a

interculturalidade, termo que será discutido ao longo do quarto capítulo desta pesquisa, e será

uma das premissas fundamentais para a construção do Produto Educacional.

Cada escola busca organizar-se levando em consideração alguns princípios que estão

presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e Diretrizes Curriculares Nacionais

da  Educação  Escolar  Indígena,  tais  como:  o  respeito  às  especificidades  dos  povos,  a

valorização  de  sua  identidade  e  território,  e  a  forma  como se  organizam.  Segundo essas

diretrizes,

5 “O Território Etnoeducacional Potyrõ foi pactuado em 22 de maio de 2014, em parceria entre Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC), Secretarias de Educação dos
Estados  do  Piauí  e  do  Ceará,  Secretarias  Municipais  de  Educação  de  Caucaia  e  Maracanaú,  FUNAI,
comunidades indígenas e instituições indigenistas, sendo este instrumento de planejamento de curto, médio e
longo prazos, tendo como objetivo nortear a priorização das ações da educação escolar indígena no território
cearense e piauiense, sendo destinado às populações indígenas, independentemente do local ou município
em que estejam residindo.” (CEARÁ, 2018a, p.01)
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ao  longo  de  sua  história,  as  sociedades  indígenas  vêm  elaborando  complexos
sistemas  de  pensamento  e  modos  próprios  de  produzir,  armazenar,  expressar,
transmitir,  avaliar  e  reelaborar  seus  conhecimentos  e  suas  concepções  sobre  o
mundo, o homem e o sobrenatural. O resultado são valores, concepções, práticas e
conhecimentos científicos e filosóficos próprios, elaborados em condições únicas e
transmitidos  e  enriquecidos  a  cada  geração.  Observar,  experimentar,  estabelecer
relações de causalidade, formular princípios, definir métodos adequados, são alguns
dos mecanismos que possibilitaram a esses povos a produção de ricos acervos de
informações e reflexões sobre a natureza, sobre a vida social e sobre os mistérios da
existência humana (BRASIL, 1999a).

A educação  de  qualidade  nessas  escolas  só  é  possível  com  o  fortalecimento  dos

sujeitos envolvidos, em especial os professores, os quais são sabidamente integrantes de uma

população vulnerável, localizada em municípios cujos índices de Desenvolvimento Humano

(IDH) estão entre os mais baixos do Ceará.

3.2 A Educação Ambiental no Brasil e no Ceará

O termo Educação Ambiental começou a ganhar destaque nos processos legais e nas

políticas públicas a partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano,

realizada em Estocolmo, em 1972. O marco legal que dispõe sobre a Educação Ambiental no

Brasil é a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), instituída em 1999, por meio da

lei Nº 9.795. Apesar de estar prestes a completar 20 anos, a PNEA (BRASIL, 1999b) ainda

apresenta imensos desafios para sua implementação e efetivação. 

Segundo os primeiros artigos desta lei,

Art.  1o Entendem-se por educação ambiental  os processos por meio dos quais  o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação
nacional,  devendo  estar  presente,  de  forma  articulada,  em  todos  os  níveis  e
modalidades  do  processo  educativo,  em  caráter  formal  e  não-formal  (BRASIL,
1999b).

Em seu  artigo  quatro,  a  lei  aponta  os  princípios  básicos  da  Educação  Ambiental

trazendo um o enfoque humanista,  holístico,  democrático e  participativo,  bem como uma

concepção de meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio

natural, o socioeconômico e o cultural, sob a perspectiva da sustentabilidade. A lei também
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assegura o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e

transdisciplinaridade;  a  abordagem  articulada  das  questões  ambientais  locais,  regionais,

nacionais e globais e o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e

cultural.  Fica  clara  a  preocupação  legal  em  garantir  a  contextualização  das  questões

ambientais, a relação com o território, a cultura e as identidades de cada povo, assegurando às

populações  tradicionais  a  sensibilização  ambiental  numa  perspectiva  voltada  para  a

sustentabilidade socioambiental de suas comunidades. 

Outro  ponto  importante  é  o  artigo  quinto  da  PNEA,  que  aponta  como  objetivos

fundamentais da Educação Ambiental nacional

I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas
múltiplas  e  complexas  relações,  envolvendo  aspectos  ecológicos,  psicológicos,
legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;
II - a garantia de democratização das informações ambientais;
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática
ambiental e social;
IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na
preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;
V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e
macrorregionais,  com  vistas  à  construção  de  uma  sociedade  ambientalmente
equilibrada,  fundada  nos  princípios  da  liberdade,  igualdade,  solidariedade,
democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;
VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;
VII - o fortalecimento da cidadania,  autodeterminação dos povos e solidariedade
como fundamentos para o futuro da humanidade (BRASIL, 1999b).

Na mesma perspectiva, em 2007 foi instituída a Política Nacional de Desenvolvimento

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), por meio do Decreto nº 6.040.

Esta  política  busca  promover  o  desenvolvimento  sustentável  dos  Povos  e  Comunidades

Tradicionais,  com ênfase  no  reconhecimento,  fortalecimento  e  garantia  dos  seus  direitos

territoriais,  sociais,  ambientais,  econômicos  e  culturais,  com respeito  e  valorização à  sua

identidade, suas formas de organização e suas instituições.

Outro marco importante é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho

(OIT)  sobre  Povos  Indígenas  e  Tribais,  promulgada  no  Brasil  por  meio  do  Decreto  nº

5.051/2004,  bem  como  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos  de  1948  da

Organização das Nações Unidas (ONU). A Declaração das Nações Unidas sobre os direitos

dos povos indígenas de 2007 afirma em seu artigo 29 que essas comunidades têm direito à
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conservação e  à  proteção do meio ambiente  e  da capacidade produtiva de suas  terras  ou

territórios e recursos.

No  Ceará,  a  lei  Nº  14.892  de  2011  instituiu  a  Política  Estadual  de  Educação

Ambiental. Segundo seu artigo segundo, são princípios da Educação Ambiental:

Art. 2º São princípios da Educação Ambiental:
I - ser fator de transformação social;
II - promover a consciência coletiva capaz de discernir a importância da conservação
dos recursos naturais  e  da preservação dos diferentes  ambientes  como base para
sustentação da qualidade de vida;
III - considerar o ambiente como patrimônio da sociedade, fator que responde pelo
bem estar e pela qualidade de vida dos cearenses;
IV - dar condições para que cada comunidade tenha consciência de sua realidade
global, do tipo de relações que os seres humanos mantêm entre si e com os demais
elementos da natureza e de seu papel na articulação e promoção de desenvolvimento
sustentável (CEARÁ, 2014).

Dentre os objetivos da Educação Ambiental apontados na política estadual, destaca-se

o desenvolvimento de uma consciência ambiental para o pleno exercício do direito-dever do

homem com o meio ambiente.

Nessa concepção, as escolas indígenas cumprem uma função primordial na formação e

educação do ser humano nas diferentes fases de sua vida, devendo formar cidadãos capazes de

participar ativamente na defesa do meio ambiente.  Dessa forma, o ensino de Ciências nas

escolas indígenas assume a responsabilidade de levar a essas comunidades o conhecimento

científico, como também reconhecer seus saberes a partir da valorização e fortalecimento da

cultura,  da regionalidade,  do meio ambiente,  da terra  e da relação desses povos com ela.

Porém, a convivência e o trabalho com os professores indígenas do Ceará tem apontado para a

urgência  em elaborar  materiais  didáticos  diferenciados,  construídos  de forma colaborativa

entre os diversos atores sociais de cada etnia, bem como contextualizados com a realidade

social, cultural e ambiental. Além disso, os resultados obtidos a partir da construção do estado

da questão, discutidos ao longo do segundo capítulo, trazem à tona a pouca quantidade de

pesquisas  desenvolvidas  nessa  temática,  tornando  esta  pesquisa  ainda  mais  necessária  e

desafiadora.
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4  PAULO  FREIRE,  INTERCULTURALIDADE  E  EDUCAÇÃO  AMBIENTAL  –

CONEXÕES  NECESSÁRIAS  PARA  A  CONSTRUÇÃO  DO  PRODUTO

EDUCACIONAL

Este capítulo busca discutir termos e conceitos que perpassam pela educação escolar

indígena e pela educação ambiental crítica, levantando um referencial teórico relevante para a

construção e aplicação deste projeto. A ideia é unir conceitos que embasam a educação escolar

indígena aos ideais da educação ambiental crítica.

4.1 A interculturalidade (ou multiculturalismo?) no currículo indígena

A preocupação com uma educação intercultural para comunidades indígenas percorre

não apenas a legislação que a  ampara como também os principais referenciais teóricos que

embasam essa modalidade de ensino.

Apesar de se configurar como um campo de contradições e lutas, a cultura tornou-se

um  conceito  estratégico  para  a  definição  de  identidades  e  alteridades  no  mundo

contemporâneo,  um  recurso  para  a  afirmação  da  diferença  e  da  exigência  do  seu

reconhecimento (SANTOS, 2004). Apesar de serem termos controversos e de amplo debate,

entende-se que:

Cultura  é  algo que  se faz,  se  constrói  por mediações múltiplas,  por  encontros  e
desencontros e ao quadro que daí surge se chama identidade. Identidade é, pois, um
movimento, um percurso entre o ser e o não ser, uma potência que se gera e um vir a
ser permanente (TAVARES, 2014, p.172).

Assim como o multiculturalismo, a perspectiva intercultural tem sido abordada pelos

mais diversos campos de estudo, desde os mais amplos como a filosofia, a antropologia, a

sociologia,  as  ciências  políticas  e  a  pedagogia,  a  campos  mais  específicos  como  a

etnobiologia.  Entretanto,  cada  campo  de  estudo  aborda  o  tema  baseado  em  diferentes

concepções. 

Cada  vez  mais  pesquisadores  vêm buscando  mapear  as  conexões  existentes  entre

multiculturalismo e interculturalidade, bem como suas relações com a cultura, a identidade, e
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consequentemente  com os  processos  históricos  de  colonização e  globalização.  Entretanto,

Candau (2008) afirma que

são as lutas dos grupos sociais discriminados e excluídos de uma cidadania plena, os
movimentos  sociais,  especialmente  os  relacionados  às  questões  étnicas  [...]  que
constituem o lócus de produção do multiculturalismo. Sua penetração na academia
deu-se num segundo momento e, até hoje, atrevo-me a afirmar, sua integração no
mundo universitário é frágil e objeto de muitas discussões, talvez exatamente por
seu  caráter  profundamente  marcado  pela  intrínseca  relação  com a  dinâmica  dos
movimentos sociais (CANDAU, 2008, p.49).

Segundo  Candau  (2008),  há  três  perspectivas  de  multiculturalismo:  o

multiculturalismo assimilacionista,  o multiculturalismo diferencialista ou monoculturalismo

plural, e o multiculturalismo interativo, também denominado interculturalidade. 

A abordagem  assimilacionista  entende  que  a  sociedade  atual  é  multicultural,  no

sentido descritivo, onde as pessoas não desfrutam de igualdade de oportunidades. 

Uma  política  assimilacionista  –  perspectiva  prescritiva  –  favorece  que  todos  se
integrem na sociedade e sejam incorporados à cultura hegemônica. No entanto, não
se mexe na matriz da sociedade, procura-se assimilar os grupos marginalizados e
discriminados  aos  valores,  mentalidades,  conhecimentos  socialmente  valorizados
pela  cultura  hegemônica.  No  caso  da  educação,  promove-se  uma  política  de
universalização  da  escolarização,  todos  são  chamados  a  participar  do  sistema
escolar, mas sem que se coloque em questão o caráter monocultural presente na sua
dinâmica (CANDAU, 2008, p.50).

O multiculturalismo diferencialista ou monoculturalismo plural parte do princípio de

que,  quando se enfatiza a assimilação, se termina por negar a diferença ou por silenciá-la

(CANDAU, 2008). Essa perspectiva pretende dar ênfase ao reconhecimento da diferença e

garantir  espaços  em que esta  possa  se  expressar.  A autora  afirma  que  somente  assim os

diferentes  grupos  socioculturais  poderão  manter  suas  matrizes  culturais  de  base,  porém

destaca  que  algumas  das  posições  nessa  linha  terminam  por  ter  uma  visão  estática  e

essencialista da formação das identidades culturais, resultando em verdadeiros “apartheids

socioculturais”.

Já o multiculturalismo interativo, que na visão da autora também pode ser denominado

de  interculturalidade,  é  caracterizado  pela  promoção  deliberada  da  inter-relação  entre

diferentes grupos culturais presentes em uma sociedade. Dessa forma, rompe com uma visão
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essencialista  das culturas  e das identidades  culturais,  concebendo as culturas  em contínuo

processo de elaboração, de construção e reconstrução.

Segundo Candau (2008), a perspectiva intercultural deve promover uma educação que

respeite o outro em sua diversidade,

uma educação para o reconhecimento do “outro”, para o diálogo entre os diferentes
grupos sociais e culturais. Uma educação para a negociação cultural, que enfrenta os
conflitos  provocados  pela  assimetria  de  poder  entre  os  diferentes  grupos
socioculturais  nas  nossas  sociedades e  é  capaz de favorecer  a construção de um
projeto  comum,  pelo  qual  as  diferenças  sejam  dialeticamente  integradas.  A
perspectiva intercultural está orientada à construção de uma sociedade democrática,
plural,  humana,  que  articule  políticas  de  igualdade  com  políticas  de  identidade
(CANDAU, 2008, p. 52).

Tavares  (2014)  corrobora  com  esta  visão  ao  afirmar  que  multiculturalismo é  um

conceito eurocêntrico, com vista a descrever a diversidade cultural no quadro dos Estados-

nação do hemisfério Norte e para responder aos fluxos migratórios vindos do Sul (África,

América Latina) para o espaço europeu; é também um modo de descrever a diversidade étnica

existente  nos  Estados  Unidos  e  a  existência  de  comunidades  linguísticas  ou  étnicas

territorialmente diferenciadas. Assim, não aponta para o horizonte de inclusão da diversidade

cultural no mesmo espaço geográfico e para a construção de projetos políticos e sociais que

tenham em consideração essa diversidade. 

Já  o  interculturalismo  pressupõe  a  multiculturalidade,  sendo  seus  horizontes  mais

amplos  e  mais  dinâmicos,  dado  que  aponta  para  “um diálogo  frutífero  e  crítico  entre  as

diferentes tradições culturais e paradigmas civilizatórios” (TAVARES, 2014). 

De  acordo  com  este  autor, para  além  das  desigualdades  econômicas  e  sociais,  o

modelo econômico global impôs também a exclusão cultural e política. Para ele, as dinâmicas

e  estratégias  do  capitalismo  financeiro  (que  valoriza  o  acúmulo  de  capital  a  partir  da

exploração dos mais excluídos) geram exclusão não apenas dos benefícios da produtividade,

como também ao nível cultural e político.

A  tendência  à  uniformização  cultural,  determinada  pelo  poder  econômico,
tecnológico e mediático dos países do Norte, representa uma ameaça à identidade e
afirmação dos povos que, historicamente, foram subordinados pelo colonialismo (e
que,  por  meio  de  uma  construção  geográfica  eurocêntrica,  foram apelidados  de
países  do  Sul),  sobretudo  das  minorias  étnicas,  dos  povos  indígenas  e  dos
afrodescendentes. Todos os processos são ambivalentes e, por isso, as perspectivas
apresentadas  sobre  a  globalização  ou  globalizações  permitem,  sobretudo,
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compreender  o  processo  no  sentido  mais  negativo,  dominador,  subjugante  da
diversidade e que amplia e aprofunda as desigualdades (TAVARES, 2014, p.169).

Para ele,  a exclusão cultural,  como  um dos efeitos  perversos  da exclusão social  e

política, significa que as instituições sociais, o poder dominante e os respectivos atores sociais

possuem  uma  visão  monocromática,  redutora  e  unidimensional  de  todas  as  dimensões

apresentadas  anteriormente.  Em  suma,  significa  a  exclusão  de  uma  diversidade  de

cosmovisões que, incluída, contribuiria para ampliar a riqueza do mundo e, ao mesmo tempo,

sedimentar valores como a solidariedade, a tolerância e o respeito pelo outro na sua diferença.

Se todas as culturas são incompletas, o caminho da completude só poderá ser trilhado a partir

do diálogo intercultural.

Não  diferente,  a  escola  também  reflete  a  tentativa  histórica  de  dominação  e

homogeneização  cultural,  onde  o  currículo  muitas  vezes  monocromático,  redutor  e

unidimensional  esmaga  uma  diversidade  de  cosmovisões  e  um  mundo  extremamente

policromático.  Neste cenário amplificador de desigualdades, é imprescindível que a escola

trabalhe as diferenças partindo do princípio de que o outro (e sua cultura) é diferente, não

inferior. 

Mas  como  a  escola  pode  reverter  a  homogeneização  cultural  e  ao  currículo

eurocêntrico/ocidental? Essa questão traz à tona a necessidade de se discutir a educação numa

perspectiva intercultural.

Pensar em interculturalidade na educação escolar indígena se configura então como

uma  tentativa  de  resgatar  laços,  preservar  conhecimentos  historicamente  e  culturalmente

essenciais para as populações tradicionais, de forma a valorizar o pluralismo cultural e as

dinâmicas populacionais vivenciadas por elas. Candau e Russo (2010) afirmam que o termo

interculturalidade surge na América Latina no contexto educacional  e,  mais precisamente,

com referência à educação escolar indígena. A ideia é trabalhar, ao mesmo tempo, a negação

da padronização e também a luta contra todas as formas de desigualdade e discriminação

presentes na nossa sociedade.

Ao mapear  as  visões  de multiculturalismo no âmbito da educação,  Candau (2012)

destaca a visão de Peter McLaren e a tendência que o mesmo chamou de “multiculturalismo

revolucionário” (2000). Para Candau,
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esta  perspectiva  parte  da  afirmação  de  que  o  multiculturalismo  tem  de  ser
contextualizado a partir de uma agenda política de transformação, sem a qual corre o
risco de se reduzir a outra forma de acomodação à ordem social vigente. Entende as
representações de raça, gênero e classe como produtos de lutas sociais sobre signos e
significações.  Privilegia  a  transformação  das  relações  sociais,  culturais  e
institucionais, nas quais os significados são gerados. Recusa-se a ver a cultura como
não  conflitiva,  argumenta  que  a  diversidade  deve  ser  afirmada  dentro  de  uma
política de crítica e compromisso com a justiça social. Entende o educador como
agente revolucionário (CANDAU, 2012, p.36).

Dessa forma, a interculturalidade desafia para a reflexão e a ação, partindo em busca

da  construção  de  currículos  específicos,  de  modo  a  garantir  uma  educação  formal

diferenciada, voltada para o reconhecimento da cultura e dos saberes dos povos indígenas,

ampliando sua participação democrática e sua cidadania. Assim, a educação intercultural é

entendida, em linhas gerais, como uma estratégia para a afirmação dos valores e direitos das

populações  indígenas,  rompendo  com  uma  educação  monocultural,  homogênea  e

colonizadora.

4.2 Paulo Freire, interculturalidade e Educação Ambiental

A  visão  de  educação  ambiental  a  ser  trabalhada  neste  projeto  de  pesquisa  se

caracteriza  por  ultrapassar  a  questão  ambiental,  abrangendo  o  aspecto  social,  econômico,

cultural e espiritual; resgata conexões, valores e saberes tradicionais, sensibilizando para o

engajamento.  Essa visão parte  dos princípios de Paulo Freire,  abordados ao longo de sua

trajetória como educador. 

Para  Freire  (1983),  o  mundo  é  mediador  do  processo  educativo.  Como realidade

objetiva  ele  é  cognoscível.  O  diálogo  entre  educadores  e  educandos  é  fundamental  para

construir novos conhecimentos, e assim se compreender como seres sociais e habitantes do

mesmo planeta. Freire diz ainda que os seres humanos não são seres que apenas existem no

mundo mas que  estão  em plena  relação com este  mundo,  e  dessa forma são  capazes  de

tomarem consciência de si e do mundo (FREIRE, 1982). 

O homem faz parte do mundo, e sendo parte dele, deve repensar suas práticas e ações.

Essa é uma reflexão fundamental para o desenvolvimento de uma educação ambiental crítica,

tendo em vista  a  necessidade cada vez mais urgente de construir  uma consciência  cidadã

individual  e  global,  ou  seja,  desenvolver  a  cidadania  ambiental  planetária,  capaz  de
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transformar  a  realidade  local  e  global  em  prol  do  compromisso  com  a  sustentabilidade

socioambiental. Dessa forma, a ética freiriana supera a lógica do lucro e  da ganância, que

inferioriza as pessoas em detrimento do capital. A educação ambiental crítica, embasada na

pedagogia freiriana, promove a responsabilidade das pessoas entre si e com o mundo, como

uma natureza viva, cíclica, que clama pelo equilíbrio ecológico e humanitário.

Seguindo a lógica freiriana, Figueiredo (2007) afirma que 

precisamos de uma educação ambiental crítica, política, popular, consequentemente
dialógica.  Essa  Educação  Ambiental  crítica  dialógica  é,  essencialmente,  uma
educação  que  capacita  os  seres  humanos  para  a  compreensão  e  resolução  de
questões ambientais, [...] pretendendo a sustentabilidade em bases que consideram o
movimento popular como sujeito central das ações (FIGUEIREDO, 2007).

Dessa  forma,  não  tratamos  aqui  de  uma  educação  ambiental  que  incentiva  a

contemplação da natureza, mas, ao contrário, que promova o engajamento, a ação política em

defesa da vida e de seus direitos. Tratamos de uma educação ambiental que luta pela garantia

de direitos, tendo como premissas básicas o meio ambiente propício à vida, o reconhecimento

e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural.

Considerando esta perspectiva de educação ambiental, bem como as concepções de

interculturalidade debatidas  anteriormente,  foi  oportuno utilizar  como principal  referencial

teórico os escritos de Paulo Freire, que apesar de não ter produzido nenhuma obra específica

para a questão ambiental ou indígena, seus textos influencia diversos autores aqui citados,

como também refletem diretamente na proposta deste trabalho. 

A obra de Paulo Freire, de forma geral, nos leva a indagar, discutir e redimensionar a

práxis educativa. Segundo Pernambuco e Silva (2009),

Paulo Freire constituiu sua obra tendo como base a reflexão sobre a ação educativa
transformadora dos homens e do mundo, contra a opressão e a injustiça social, tendo
como  horizonte  a  construção  de  uma  nova  sociedade.  Partindo  de  experiências
concretas,  buscando  fundamentá-las,  constrói  um pensamento  que  une  a  ação  à
reflexão apontando como exigências de uma ação transformadora a constituição de
trocas  efetivas,  recriando  o  conhecimento  e  saberes,  a  partir  de  temáticas  que
possibilitem  superações  das  visões  e  vivências  dos  sujeitos.  Uma  vez  que  as
temáticas  são  significativas,  porque percebidas  como tal  e  porque possibilitam a
conquista  de  novas  visões  de  mundo,  necessariamente  são  interdisciplinares,  e
possibilitam a construção de novas interpretações e ações (PERNAMBUCO; SILVA,
2009, p.208).
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Pernambuco  e  Silva  (2009)  afirmam  que  a  metodologia  proposta  por  Freire  está

centrada na cultura como dimensão da formação de uma consciência crítica que, pelo seu

caráter dialógico, permite aos sujeitos partilharem laços interpessoais e interpretar a realidade,

fundamentando a transição entre a identidade da resistência e o projeto social de emancipação

coletiva. Dessa forma, o diálogo permite aos sujeitos interpretar a realidade para transformá-

la, tornando o diálogo um ato criador de uma nova realidade. Nessa concepção, é a partir do

diálogo que os homens transformam a história e a cultura, mudando o mundo e a si mesmos

de  forma  participativa  e  política,  buscando  problematizar  a  realidade  que  está  sendo

vivenciada. 

Para tanto, o processo educativo deve ser transformador, buscando refletir sobre as

inquietações humanas, sobre os problemas que os circundam, possibilitando uma reflexão-

ação sobre as circunstâncias histórico-culturais que os desencadearam.  Assim, a pedagogia

freiriana coaduna com os princípios básicos da interculturalidade,  bem como da educação

ambiental crítica, possibilitando um diálogo entre elas. 

Para Figueiredo (2006), a concepção de Educação Ambiental hegemônica e que tem

orientado as práticas educativas se insere numa proposta pedagógica de tendência liberal, que

se  caracteriza  por  promover  ações  pontuais,  mantendo-se  alheia  à  dimensão  política  das

categorias e conceitos utilizados nos planejamentos e decisões governamentais e por defender

pontos de vista em relação às questões ambientais que não afrontam o modelo capitalista de

modo  consequente.  A  resolução  pontual  dos  problemas  e  o  entendimento  de  que  a

responsabilidade da solução das questões ambientais é essencialmente individual e não de

ordem sociopolítica produz equívocos desastrosos. Baseado na pedagogia freiriana, o autor

propõe uma Educação Ambiental Dialógica, que tem como princípios fundamentais o diálogo

democrático como elemento primordial, o aprendente como autor ativo, a contextualização

como essencial no processo educativo, a supra-alteridade que valoriza o outro como legítimo

outro, e o saber parceiro. Para este autor, são princípios base desse tipo de educação 

a solidariedade,  a  equidade,  a  postura crítica,  a  trans-ação,  a  politicidade do ato
educativo; a inter/transdisciplinaridade, a multirreferencialidade, a leitura de mundo
em teia; a resolução concreta de questões ambientais em sua multidimensionalidade;
a noção de integralidade; o foco nas relações, a ecopráxis, a multidimensionalidade
humana (FIGUEIREDO, 2006, p.2).
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A partir  da  construção  de  um  pensamento  crítico  e  dialógico,  que  possibilite  a

superação de uma educação colonizadora, homogênea e etnocêntrica, é possível transformar a

educação  escolar  tradicional.  Se  faz  necessária  uma  total  ressignificação  da  escola  e  do

currículo como espaço intercultural, de modo a incluir a realidade das minorias historicamente

oprimidas e excluídas. Na pedagogia crítica e transgressora de Paulo Freire, a educação é um

processo  problematizador  da  realidade,  devendo  superar  a  visão  ingênua  do  mundo  e

proporcionar  uma  conscientização  crítica  dos  fatores  econômicos,  culturais  e  sociais  que

afetam a realidade.

Só  uma  educação  escolar  ‘desveladora’  da  opressão,  que  promova  o  diálogo
intercultural  a  partir  de  um  pensamento  crítico  poderá  contribuir  para  práticas
emancipatórias  e  para  o reconhecimento  de  que  todas  as  culturas  têm o  mesmo
estatuto e que só o diálogo intercultural pode valorizar e promover a diversidade
cultural (TAVARES, 2014, p.177). 

Em sua obra Ação cultural pela liberdade e outros escritos, Freire (1981) afirma que

será necessário romper com a cultura do silêncio a que foram remetidas as culturas oprimidas.

A percepção da realidade, distorcida pela ideologia dominante, pode ser mudada por meio de

um processo de conscientização, transformando a percepção ingênua em percepção crítica.

Em Pedagogia da Autonomia, Freire (1996) questiona:

Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade
descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e
dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos
que oferecem à saúde das gentes. Por que não há lixões no coração dos bairros ricos
e mesmo puramente remediados dos centros urbanos? (FREIRE, 1996, p.30)

Essa práxis educativa que parte do diálogo e de uma visão crítica da realidade deve ser

compreendida  como  uma  tentativa  de  questionar  porque  tal  realidade  existe,  e  buscar

alternativas para enfrentá-la a partir do conhecimento e das lutas sociais.  Para Dickmann e

Ruppenthal  (2017),  a  educação  ambiental  freiriana  propõe  uma  práxis  educativa  que

evidencia a ação-reflexão dos sujeitos, promovida via decodificação da realidade. 

Essa  visão  de  educação  como  decodificadora  da  realidade  se  faz  urgente  quando

consideramos  as  questões  socioambientais  vivenciadas  pelas  comunidades  tradicionais,  de

forma geral. Para Tavares (2014),
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[…] as propostas de Freire, coadunam-se perfeitamente com o que temos vindo a
afirmar: “algumas propostas centrais do [seu] pensamento, tais como a afirmação da
necessidade  do  diálogo entre  os  homens,  a  defesa  da  necessidade  do  respeito  à
autonomia do outro, a afirmação da necessidade de participação de todos os homens
na construção da vida coletiva e a educação como processo de conscientização”, são
processos  históricos  que  conferem  dignidade  a  todo  o  ser  humano,
independentemente das suas origens sociais, da sua etnia, cor da pele ou religião
(TAVARES, 2014, p.177).

Dickman e Carneiro (2012) afirmam que a  pedagogia crítica e dialógica de Paulo

Freire  busca  abacar  com  a  dicotomia  existente  entre  homem  e  mundo  (natureza).  Essa

dicotomia,  cada  vez  mais  percebida  com os  processos  de industrialização e  globalização,

transformou o homem num ser dominador e ameaçador da teia da vida, tornando-o incapaz de

se perceber como parte do mundo, bem como gerador dos impactos observados na natureza e

na sua própria trajetória.

Há uma identidade entre  a concepção de ser humano freiriana com os princípios
constitutivos da Educação Ambiental, pois tal concepção só é inteligível integrada
ao mundo onde vivem os humanos. Isso reafirma o princípio da indissociabilidade
entre  sociedade  e  natureza.  Esta  é  uma  das  grandes  contribuições  freirianas,  a
pertença  do  ser  humano  ao  mundo-natureza  como  unidade  interdependente,
superando uma visão dicotômica. Tal concepção possibilita uma educação voltada
para a construção de um sentimento de pertencimento ao mundo e uma compreensão
de mundo sistêmico-dinâmica, na qual está implicado o desenvolvimento de uma
consciência ecológica, que não só identifica problemas, mas reflete sobre ações não-
predatórias, ou seja, alternativas sustentáveis para o ambiente de vida como um todo
(DICKMAN; CARNEIRO, 2012, p.92). 

Freire  (2005)  afirma  que  o  diálogo  verdadeiro  implica  o  pensar  ético,  a  ação

politicamente comprometida com o “outro”, em que não existe a dicotomia entre Homem e

Mundo,  mas  sim  a  inquebrantável  solidariedade  que,  criticamente,  analisa  e  intervém,

superando um pensamento “ingênuo” e dando lugar ao pensamento “crítico”. Dessa forma,

diálogo, consciência e ética são os alicerces da pedagogia freiriana. Na mesma perspectiva,

Figueiredo (2007) afirma que

[…] o diálogo constitui a própria intersubjetividade humana, sendo ela relacional e
consubstanciadora da democracia, da alteridade, no afeto, na fé, na humanidade de
saber-se  inacabado  e  histórico.  Ente  de  relações,  o  ser  humano  constrói  sua
transcedência  na  interação  com o  mundo,  com os  outros  (FIGUEIREDO,  2007,
p.41).
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Para  estabelecer  esse  diálogo,  o  conhecimento  científico  deve  estar  associado  aos

saberes  tradicionais,  à  espiritualidade,  ao  autorreconhecimento.  É  necessário  estabelecer

conexões fortes entre identidade, cultura popular, território, saberes ancestrais e metodologia

científica, sendo a escola um palco importante para essa construção. Essa ideia corrobora com

a visão de Léo Neto (2018) ao afirmar que 

As distintas tradições de conhecimento separadas entre “conhecimento científico” e
“não científico”, podem conduzir a descontextualização dos processos de ensino-
aprendizagem.  Uma  vez  que  as  formas  de  organização  e  expressão  dos
conhecimentos  são  identidades  das  coletividades,  o  não  reconhecimento  desses
saberes  locais  nas  práticas  pedagógicas  consequentemente  conduz  ao  não
reconhecimento da pluralidade cultural, das identidades e das inextrincáveis relações
entre Ciências, Culturas e Educação (LÉO NETO, 2018, p. 24).

Outra  importante  contribuição  de  Paulo  Freire  está  na  condição  humana  de

inacabamento e a capacidade de reconhecer e transformar essa condição através do processo

educativo. Na obra Pedagogia do Oprimido, Freire (2005) afirma que

Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas não
são  históricos,  os  homens  se  sabem  inacabados.  Têm  a  consciência  de  sua
inconclusão.  Aí  se encontram as  raízes  da educação  mesma,  como manifestação
exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos homens e na consciência que
dela têm (FREIRE, 2005, p. 83-84). 

Nesse sentido, Freire aponta a necessidade de  ser “mais humano”, por meio de um

processo educativo permanente, e a partir disso tomar consciência do mundo, que também é

inacabado,  buscando  transformá-lo  num  mundo  mais  humano,  a  partir  de  uma

responsabilidade  ética.  Entretanto,  este  “mundo”  não  se  configura  como  uma  natureza

subjugada, voltada a atender às necessidades e à ganância humana.

A promoção da diversidade exige uma prática intercultural, que ultrapasse as barreiras

de uma educação voltada para a  homogeneização capitalista  e  eurocentrada,  dando voz a

práticas voltadas para a descolonialidade.  Figueiredo (2010) define descolonialidade como

“[…]  a  superação  dessa  lógica  redutora,  excludente,  elitista,  hierarquizante,  opressora,

subalternizante, coisificadora”.

Na mesma perspectiva, Costa e Loureiro (2017) afirmam que a questão ambiental e a

educação são eminentemente políticas e implicam em construir pela participação radical dos

sujeitos na vida social e pela permanente problematização da realidade. Para estes autores, 
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Freire  evidencia  a  educação  de  resistência  que  não  tolera  a  exploração  dos
subalternos. Educação para  a autonomia e para a capacidade de dirigir ou, como
aponta  Gramsci,  para  a  contra-hegemonia  dos  subalternos.  Educação  cidadã  que
enfrenta as verdades ideológicas da economia liberal globalizada, responsável pela
miséria social. Educação que seja capaz de reinventar o mundo. Freire reivindica seu
papel  de  educador-educando-popular  contribuindo  para  superar  determinismos
ortodoxos (COSTA; LOUREIRO, 2017, p.114).

No livro  Pedagogia da Autonomia,  Freire escreveu que não é possível existir  sem

assumir o direito e o dever de optar, de decidir, de lutar, de fazer política. Paulo Freire afirma

que a realidade não é inexoravelmente essa, está sendo essa, mas poderia ser outra e é para

que  seja  outra  que  precisamos  lutar  (FREIRE,  1996).  Concordando  essa  lógica,  Tavares

afirma que

A promoção  da  diversidade  e  do  respeito  pelas  diferenças  a  partir  da  educação
escolar pode ser o primeiro sinal para a exigência de participação na vida política
das culturas minoritárias.  A participação política é um instrumento essencial para
uma formação intercultural  e  a  escola deve,  obrigatoriamente,  ser  um espaço de
participação  política  de  todas  as  culturas  que  a  integram.  As  diferenças
socioculturais, o seu reconhecimento e valorização são o ponto de encontro entre
propostas  diversas  de  visões  do  mundo,  da  vida,  da  sociedade,  dos  modos  de
governação, de participação social, da história e do conhecimento (TAVARES, 2014,
p.177).

É nessa perspectiva de luta e desafio que finalizo este capítulo com a seguinte reflexão

de Paulo Freire:

Urge que assumamos o dever de lutar pelos princípios éticos  mais fundamentais
como do respeito à vida dos seres humanos, à vida dos outros animais, à vida dos
pássaros, à vida dos rios e das florestas. Não creio na amorosidade entre homens e
mulheres, se não nos tornamos capazes de amar o mundo. A ecologia ganha uma
importância fundamental neste fim de século. Ela tem de estar presente em qualquer
prática educativa de caráter radical, crítico ou libertador.  Neste sentido me parece
uma contradição lamentável fazer um discurso progressista, revolucionário e ter uma
prática  negadora  da  vida.  Prática  poluidora  do  mar,  das  águas,  dos  campos,
devastadora  das  matas.  Destruidora  das  árvores,  ameaçadora  dos  animais  e  das
aves… Por isso, aceitar o sonho de um mundo melhor e a ele aderir é aceitar entrar
no processo de criá-lo. Processo de luta profundamente ancorado na ética. De luta
contra qualquer tipo de violência. De violência contra a vida das árvores, dos rios,
dos peixes, das montanhas, das cidades, das marcas físicas de memórias culturais e
históricas. De violência contra os fracos, os indefesos, contra as minorias ofendidas
(FREIRE, 2000, p 67).

Assim, a metodologia de trabalho apresentada no próximo capítulo parte em busca de

uma  ação  educativa  capaz  de  interligar  o  repertório  teórico  fundamentado  na  educação

libertadora defendida por Freire, na interculturalidade e na educação ambiental crítica.
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA

Ao  submeter  um  objeto  de  interesse  a  uma  pesquisa,  entramos  numa  busca  por

conhecimentos  que  levem  à  compreensão  profunda  do  objeto  de  estudo.  Em  busca de

conhecer o objeto de estudo tal como se apresenta, seu significado e o contexto onde está

inserido, esse trabalho se caracteriza como uma pesquisa qualitativa exploratória, que utilizará

como método o uso de narrativas (LIMA; GERALDI; GERALDI, 2015).

5.1 As narrativas de experiências planejadas como percurso metodológico

Segundo Lima, Geraldi e Geraldi (2015), há mais de duas décadas o uso das narrativas

vem sendo  usado  na  formação  docente  e  na  pesquisa.  Para  os  autores,  esse  método  de

investigação ou de pesquisa decorre, em parte, da insatisfação com as produções no campo da

educação que se caracterizam por falar “sobre” a escola em vez de falar “com” ela e “a partir”

dela.  A escolha  dessa  metodologia  de  pesquisa  se  dá  pela  possibilidade  de  construir  a

investigação  com os sujeitos, e não  sobre os sujeitos. A narrativa dos problemas locais nos

quais os sujeitos estão inseridos ultrapassa os limites impostos ao conhecimento científico e

técnico para enfrentar problemas complexos e controversos da sociedade.

Defendemos aqui a ideia de que é fundamental que os saberes da experiência sejam
resgatados e postos em diálogos com o conhecimento científico, já que neste está
baseado  o  modelo  de  educação  existente  que  resulta  da  crença  de  que  para  a
participação  democrática  é  necessário  que  os  sujeitos  tenham  acesso  aos
conhecimentos científicos, únicos que têm tido espaço no modelo atual de ensino, o
qual é preciso ultrapassar. (LIMA; GERALDI; GERALDI, 2015, p.20).

Para Suárez (2003, 2006, 2017, 2010), o uso de narrativas no campo da investigação

de  práticas  escolares  é  uma  metodologia  de  pesquisa  que  tem  como  foco  reconstruir,

compartilhar e interpretar os sentidos e significações que os docentes produzem e colocam em

jogo  quando  narram e  são  narrados.  Nesse  processo  permanente,  os  professores  recriam

cotidianamente  o  sentido  da  escolaridade  e,  no  mesmo  movimento,  reconstroem  sua

identidade como profissional. Para este autor, ao contar histórias, professores falam sobre si

mesmos, de seus sonhos, suas projeções e realizações (Suárez, 2006).
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Dentre as diversas categorias de narrativas descritas por estes autores, optou-se pelo

caminho da narrativa de experiências planejadas para o ensino. Para Lima et al., esse grupo

de narrativas

considera a prática pedagógica subjacente à pesquisa na medida em que esta possui
uma intencionalidade prévia.  O planejamento  das  ações é  concebido  de modo a
responder determinadas questões postas já de saída nos projetos de pesquisa. Visam,
por  exemplo,  à  avaliação  ou  à  testagem  de  recursos  didáticos  previamente
planejados,  com  estratégias  e  ferramentas  de  mediação  previstas  para  produzir
determinados  dados.  O  planejamento,  a  aplicação  e  a  avaliação  dos  resultados
ocorrem de modo experimental ou “controlado” com base nos objetivos a partir da
ação  pedagógica  desencadeada.  Pode  ocorrer,  ou  não,  coincidência  entre  o
pesquisador e o sujeito que realiza a ação pedagógica a ser validada/pesquisada. A
concepção do material ou das estratégias de ensino ou ainda da prática pedagógica
pode ser produzida em coautoria, e a análise pode abranger as atitudes dos sujeitos
envolvidos no trabalho de campo, e não só a validade do material utilizado. (LIMA;
GERALDI; GERALDI, 2015, p.26)

O conceito de  experiência  aqui abordado dialoga com Clandinin e Connelly (2011)

quando  afirmam que  ao  longo  de  suas  pesquisas  o  foco  esteve  na  questão  de  como  os

indivíduos ensinam e aprendem. Para estes autores, as pesquisas voltadas para o campo da

educação e a própria educação são formas de experiência, e elas acontecem narrativamente.

Este tipo de pesquisa tem se desenvolvido como uma metodologia investigativa que busca

apreender  o  sentido  da  experiência  dos  sujeitos,  possibilitando  a  expressão  de  sua

subjetividade.

A escolha  desse  percurso  metodológico  visa  agregar  as  atividades  pedagógicas  já

praticadas  pelos  sujeitos  da  pesquisa,  possibilitando  que  o  Produto  Educacional seja

construído em coautoria com o movimento indígena Tapeba, a partir das suas narrativas. O

uso das narrativas possibilitará compreender a complexidade e as interligações das questões

socioambientais vivenciadas pela comunidade escolar, bem como suas implicações no ensino

de Ciências e Biologia, em especial nas atividades realizadas para a Festa da Carnaúba.

5.2 Caracterização do Campo e dos sujeitos da pesquisa: A Escola Indígena Tapeba do

Trilho

O povo Tapeba constitui um grupo étnico localizado no município de Caucaia. Eles

compõem  dezessete  (17)  comunidades,  habitando  áreas  diferentes,  as  quais  constituem
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aglomerados populacionais de densidade e composição populacional, bem como disposição

espacial bastante contrastantes (CORDEIRO, 1989). 

A etnia é marcada pelo alto grau de impacto socioambiental sofrido pelo processo de

conurbação  da  região  metropolitana  de  Fortaleza.  Porém,  a  história  desse  povo  é  de

resistência e de referência para as comunidades indígenas do Ceará, destacando o fato de ser a

primeira etnia a garantir a educação escolar diferenciada. 

Conforme Nascimento (2006), no Ceará os Tapeba foram os primeiros a se organizar

em busca de seu reconhecimento étnico. Suas lutas e mobilizações políticas resultaram no

envolvimento de outros grupos no movimento de emergência étnica. Para a autora a condição

mais urbana desse grupo, em relação aos demais, agravou os conflitos ligados à questão da

terra e à discriminação do grupo. Em 2017, após quase quatro décadas de lutas, conflitos e

discriminação, o povo Tapeba passou a ser titular da terra que lhe pertence de fato e de direito.

Hoje o território Tapeba possui uma área que corresponde a 5.294 hectares. 

O  município  de  Caucaia  possui  11  Escolas  Indígenas  (EI)6 Estaduais,  sendo  10

pertencentes  à  etnia  Tapeba,  com 50 professores  que  atuam nas  disciplinas  de  Ciências,

Biologia e Ciências da Natureza. As escolas estaduais pertencentes à etnia Tapeba contam

hoje com 1.855 estudantes matriculados, e seus profissionais atuam em diversas modalidades

de  ensino,  como  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA),  Educação  Infantil,  Ensino

Fundamental  (EF),  Ensino  Médio  (EM),  bem  como  em  turmas  multisseriadas  (CEARÁ,

2018).

Devido ao grande número de escolas e professores, este trabalho se restringirá à EI

Tapeba do Trilho, situada na localidade de Capuã, município de Caucaia. A escolha dessa

escola  se  deu  por  ser  a  escola  com maior  número  de  estudantes  matriculados  em 2018,

número  representativo  de  professores  de  Ciências  e  Biologia,  bem  como  pelo  acesso  e

interação com a comunidade.

A escola  conta  com  quatro  (04)  professores  de  Ciências  e  um (01)  professor  de

Ciências e Biologia, atendendo a um público de 344 estudantes.

O  Diário  de  Campo  (Apêndice  B)  traz  mais  informações  acerca  da  comunidade

escolar, observadas e registradas a partir do início das pesquisas de campo.

6 EI Amélia Domingos, EI da Ponte, EI Tapeba do Trilho, EI Índios Tapeba, EI Marcelino Alves de Matos, EI
Narcísio Ferreira Matos, EI Tapeba Capoeira, EI Tapeba Capuan, EI Anama Tapeba, EI Vila dos Cacos.
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5.3 As etapas da pesquisa

Após a construção do EQ e de um referencial teórico que endossou e embasou os

objetivos da pesquisa,  foi  realizada uma pesquisa de campo,  baseada na metodologia das

narrativas de experiências planejadas para pesquisa. A pesquisa de campo, as entrevistas e a

construção  de  mapas  falantes  geraram  dados  a  partir  da  valorização  dos  saberes  e  das

experiências da comunidade escolar. Os passos de cada etapa da pesquisa estão descritos a

seguir.

5.3.1 Reunião de socialização do projeto e adesão da escola

O primeiro momento desta pesquisa se deu a partir da visita à comunidade escolar

Tapeba do Trilho,  onde foi  realizada a socialização do projeto de pesquisa com o núcleo

gestor da escola e professores de Ciências e Biologia. 

Na ocasião, foi apresentada a proposta do projeto e a metodologia a ser utilizada na

pesquisa, definindo junto à escola quais seriam os participantes da pesquisa, bem como os

tempos e cronogramas a serem seguidos. Nesse momento também foi realizada a adesão do

professor/escola  ao  projeto,  onde  foram  assinados  os  Termos  de  Consentimento  Livre  e

Esclarecido da Pesquisa (TCLE). O modelo de TCLE utilizado na pesquisa está disponível no

Apêndice A.

Este  percurso  metodológico  respeitou  os  tempos  e  as  atividades  já  realizadas  na

escola,  buscando  ao  máximo não  interferir  na  rotina  escolar,  de  forma  que  as  narrativas

obtidas representassem de fato a realidade e as atividades vivenciadas na escola.

Durante a visita também foram observados os espaços e a estrutura física da escola,

bem  como  de  seu  entorno.  O  registro  do  que  foi  observado  foi  realizado  por  meio  de

fotografias, bem como no Diário de Campo (Apêndice B).

5.3.2 Da “arqueologia” ao inventário dos dados – visitas à comunidade escolar e a construção

do Diário de Campo

Para Lima, Geraldi e Geraldi (2015), duas iniciativas são importantes na “coleta” dos
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dados da experiência: a arqueologia e o inventário. Para os autores, “a arqueologia consiste

em recuperar o que se julgava perdido”, e o inventário dos dados consiste em organizar os

documentos  (os  achados,  os  guardados)  e  as  novas  informações  obtidas  em  função  da

retomada da história e do tema. 

Dessa forma, o trabalho de “arqueologia” e construção de um “inventário de dados”

permitiram sistematizar  a  memória  e  as  narrativas  dos  sujeitos  em relação ao tema a ser

pesquisado.  Essa  metodologia  se  mostrou  oportuna  para  resgatar  os  saberes  ancestrais  e

registrar  as  práticas  diferenciadas  vivenciadas  na  EI  Tapeba  do Trilho.  Para  tanto,  foram

realizadas visitas previamente agendadas à comunidade escolar, bem como a observação e

registro (fotográfico e escrito) dos trabalhos apresentados na XVIII Feira Cultural Tapeba. 

A pesquisa de campo permitiu explorar não só as atividades e apresentações voltadas

para a Feira Cultural Tapeba e a Festa da Carnaúba, mas também permitiu levantar dados

sobre a área de formação dos professores, suas vivências dentro e fora da sala de aula, as

possibilidades e utilização do território para a aprendizagem, bem como os materiais didáticos

alternativos utilizados na rotina escolar. 

A  partir  dessas  informações  foi  possível  interligar  a  realidade  socioambiental

vivenciada  na  comunidade  escolar  às  práticas  pedagógicas  realizadas  e  consideradas

relevantes para o movimento indígena Tapeba. 

Os dados obtidos foram registrados em um Diário de Campo (Apêndice B), no qual

estão descritas as datas e as atividades realizadas nas visitas à comunidade escolar.

Além da observação e análise dos materiais didáticos e das atividades realizadas para e

na Festa da Carnaúba, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com a diretora da escola

e  com o professor  de  Biologia,  como também foram construídos  mapas  falantes  com os

estudantes da turma de 2º ano do Ensino Médio.

5.3.3 Entrevistas semiestruturadas 

As entrevistas semiestruturadas buscaram obter as narrativas dos sujeitos envolvidos

na pesquisa. Esse momento, planejado e agendado previamente, facilitou a conexão entre os

dados obtidos a partir da pesquisa de campo com as narrativas das experiências dos sujeitos

da comunidade. Segundo Lima, Geraldi e Geraldi (2015),
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Para compreender a vida dos professores e suas práticas nas escolas, parece-nos que
o melhor caminho é fazê-los narradores do próprio trabalho e da sua constituição
como  docente,  apoiando-os  em  seu  processo  de  se  fazerem  professores  e
pesquisadores,  sujeitos  que  querem  compreender  o  que  lhes  toca,  o  que  lhes
acontece e o que fazem acontecer. (LIMA, GERALDI; GERALDI, 2015, p.40)

Nesse  sentido,  as  entrevistas  semiestruturadas  possibilitaram diagnosticar  qual  é  a

visão  de  Ciência,  de  Educação  Ambiental  e  da  realidade  socioambiental  presente  nas

concepções pessoais  e pedagógicas dos  professores/gestores,  bem como a inserção dessas

questões em sua rotina pedagógica. 

As entrevistas semiestruturadas foram previamente desenhadas para coletar os dados

que cada sujeito considera importante (SOLIZ; MALDONADO, 2012). 

Foram escolhidos para participar das entrevistas a diretora da escola, que também é

liderança da comunidade Tapeba do Trilho, como também o professor de Biologia da escola,

tendo em vista a disciplina ministrada por ele e os objetivos deste trabalho de pesquisa. 

A escolha  dos  entrevistados  também  se  deu  por  estes  teres  sido  os  principais  sujeitos

observados  ao  longo  das  visitas  de  campo,  possibilitando  interligar  as  minhas  narrativas

pessoais registradas em Diário de Campo com as narrativas dos sujeitos da pesquisa, gravadas

ao longo das entrevistas.

Foram construídos  roteiros  diferenciados  para  os  dois  participantes  das  entrevistas

tendo em vista suas diferentes formações e atuação na comunidade escolar. Dessa forma, as

entrevistas  com esses  sujeitos  buscaram não  só  fazer  a  escuta  de  suas  narrativas,  como

também estabelecer um vínculo entre as experiências desses sujeitos com o que foi observado

e narrado no Diário de Campo. O roteiro com as perguntas realizadas em cada entrevista está

disponível no Apêndice C.

As entrevistas foram realizadas na escola no dia 21 de novembro de 2018, tendo como

participantes a  diretora e também liderança da comunidade,  e  o professor de Biologia da

escola. O registro das duas entrevistas foram feitos em gravação de áudio, estando transcritas

no Apêndice D.

No entanto, apenas as narrativas de professores não seriam suficientes para realizar

uma  escuta  mais  sensível  da  comunidade,  com  isso,  foi  realizada  com  os  estudantes  a

construção de mapas falantes, descrita a seguir.
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5.3.4 A Construção dos mapas falantes 

Outro  passo  importante  para  compreender  e  coletar  as  narrativas  dos  sujeitos  da

pesquisa foi a construção de mapas falantes com estudantes do 2º ano do Ensino Médio. 

Aranibar  (1996)  explica  que  a  construção  de  mapas  falantes  busca  conseguir  o

desenho de um mapa da área a ser estudada, a partir de um trabalho de grupos não muito

grandes.  Essa  técnica  incentiva  a  representação  gráfica  e  literária  dos  aspectos  que  os

participantes  consideram  mais  importantes  na  área  de  estudo  participativo:  limites  e

fronteiras, zoneamento local, recursos hídricos, relevo, infraestrutura, recursos de mineração,

etc. (ARANIBAR, 1996). 

La técnica  de  los  mapas  parlantes  ha  sido  ampliamente  utilizada  en  el
rescate  del  saber  local  sobre  todo  en  los  aspectos  territoriales  y
administrativo-políticos.  Es muy útil  para  la  sistematización espacial  de
diversos  temas productivos,  ambientales,  sociales,  infraestructurales,  etc.
Los mapas parlantes pueden ser aplicados a los niveles comunal, familiar,
microrregional,  municipal  y  regional.  La  denominación  de  los  mapas
parlantes  fue  rescatada  de  experiencias  participativas  con  indígenas  de
Cuenca en el Ecuador (ARANIBAR, 1996, p.19). 

Neste intuito, a construção dos mapas falantes ocorreu no dia 3 de dezembro de 2018,

tendo  como  objetivo  resgatar  memórias  ancestrais  e  realizar  um mapeamento  do  uso  do

espaço e do território a partir de desenhos feitos pelos estudantes. Os mapas falantes foram

construídos por 2 grupos de 5 participantes (totalizando dez estudantes).

Os  estudantes  foram  orientados  a  desenhar  a  partir  das  seguintes  perguntas

norteadoras:

 Como era nosso território?

 Como está nosso território?

 Como queremos o território?

 Como a Festa da Carnaúba auxilia na preservação da cultura e do território?

A atividade foi realizada durante o horário das aulas, tendo duração média de duas (2)

horas e contou com a participação do professor de Biologia e da professora de História. Para

sua elaboração foram utilizados materiais como folhas de cartolina branca, lápis de cor, giz de

cera e canetinhas de várias cores. Os resultados obtidos a partir da construção dos mapas

falantes serão expostos e discutidos no próximo capítulo.
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5.3.5 Socialização dos dados obtidos e validação da proposta de Produto Educacional

Neste momento, todas as informações trazidas pelos participantes da pesquisa foram

compartilhadas a partir da apresentação do Produto Educacional construído a partir dos dados

coletados. 

O  Produto  Educacional  foi  divulgado  entre  os  professores  por  meio  da

disponibilização  de  material  em  meio  digital  (site  “A Biologia  Indígena  –  A Festa  da

Carnaúba  como  Ferramenta  para  a  Investigação  Científica”),  cujo  objetivo  principal  é

proporcionar um material didático diferenciado que estabeleça um vínculo entre sabedoria

popular, identidade e investigação científica, a partir da realização de práticas diferenciadas,

atividades de campo e de projetos participativos, de forma a valorizar o território e a cultura

Tapeba, bem como fortalecer a inserção da educação ambiental crítica.

A apresentação e validação do Produto Educacional (site “A Biologia Indígena – A

Festa da Carnaúba como Ferramenta para a Investigação Científica”) foi realizada no dia 08

de maio de 2019, contando com a presença de professores de diversas disciplinas, da diretora

e liderança da comunidade, e da superintende escolar responsável.  Durante a ocasião foram

apresentados os objetivos do Produto Educacional, o objetivo da criação do site, bem como

todas as páginas constituintes e o tutorial de acesso. 

Durante o momento, os participantes puderam visualizar as páginas constituintes, as

atividades presentes no site, os temas abordados, bem como as fotos utilizadas. Ao exibir as

fotos, muitos professores comentaram sobre os trabalhos realizados por eles e ali registrados,

o que permitiu a observação da identificação com o material e os conteúdos apresentados.

Após  a  apresentação,  os  participantes  validaram  o  Produto  Educacional  fruto  da

pesquisa.

O  PE  fruto  deste  percurso  metodológico  (Figura  1)  foi  licenciado  pela  Creative

Commons7 e submetido no Portal de objetos educacionais da CAPES8.

7 Creative Commons é uma organização não governamental sem fins lucrativos que disponibiliza licenças e
instrumentos de direito de autor. Disponível em https://br.creativecommons.org/. Acesso em 10 abr 2019.
8 Disponível em https://educapes.capes.gov.br/redirect?action=about. Acesso em 10 abr 2019.
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Figura 1 – Síntese da metodologia utilizada na pesquisa.

Fonte: autora, 2019.

O Produto Educacional (site) também foi divulgado por meio de redes sociais9 dos

autores, tendo como foco principal os diversos profissionais que atuam nas escolas indígenas

estaduais,  bem como  na  Secretaria  da  Educação  do  Ceará  (equipe  de  Educação  Escolar

Indígena).

A seguir serão discutidos os resultados obtidos a partir do percurso metodológico.

9 Facebook, Whatsapp e Instagram.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir  do  percurso  metodológico  trilhado  e  descrito  no  capítulo  anterior,  foram

obtidas informações relevantes para compreender as práticas pedagógicas realizadas na EI

Tapeba do Trilho, que culminaram na XIX Festa da Carnaúba.

Os registros no Diário de Campo, a realização das entrevistas e os mapas falantes

possibilitaram  uma  interligação  dos  dados  obtidos,  sendo  possível  sintetizá-los  em  um

Produto Educacional (PE) relevante para os sujeitos desta pesquisa, corroborando com uma

perspectiva de educação capaz de conectar sabedoria popular e investigação científica.

A seguir  serão  descritos  e  analisados  os  principais  resultados  obtidos  a  partir  da

metodologia trilhada.

6.1  Do  inventário  de  dados  às  narrativas  dos  sujeitos,  uma análise  territorial  e  dos

saberes étnicos

Os dados obtidos em cada uma das pesquisas de campo foram registrados em um

Diário de Campo (Apêndice B). Nele estão contidos os registros fotográficos, as anotações e

as transcrições de partes de gravações em áudio realizadas nas visitas à EI Tapeba do Trilho,

bem como na XVIII Feira Cultural Tapeba e XIX Festa da Carnaúba. 

Esse  registro  das  atividades  in  loco (escola  e  Festa  da  Carnaúba)  possibilitaram

inventariar  os  temas  geradores  (conteúdos)  abordados  na  escola  ao  longo  das  atividades

voltadas para a Festa da Carnaúba. Esta opção de registro dos dados coaduna com a proposta

de  educação  defendida  por  Paulo  Freire, onde  as  bases  teórico-metodológicas  permitem

reorientar  as  premissas  do agir  humano no âmbito  ambiental  e  social,  uma vez  que  esta

concepção de educação encontra-se pautada nas relações homens-mundo (FREIRE, 2005). Os

registros e dados inventariados buscaram superar o  pensamento “ingênuo”, dando lugar ao

pensamento “crítico”. Dessa forma, a visão do indígena e das suas relações socioambientais

não se mantém estagnada no tempo, ou alheia à modernização da comunidade.

Nesse intuito, o Diário de Campo inicia com um breve mapeamento da escola, bem

como de seu entorno, trazendo dados de localização, bem como anotações sobre a estrutura da

escola e de seu entorno. As Figuras 9, 10 e 11, presentes no Diário de Campo (Apêndice B,
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páginas 89 e 90) retratam a escola e a rua de acesso a ela, caracterizadas pela linha férrea que

margeia e dá nome à comunidade. A presença de lixo e a sua queima ao longo da linha férrea

foi uma das primeiras questões observadas na comunidade. 

Após as observações iniciais e primeiros contatos com a comunidade escolar, foram

observadas as atividades realizadas pela escola nos estudos e preparação dos trabalhos para a

Festa  da  Carnaúba,  os  materiais  didáticos  diferenciados  e  as  atividades  realizadas  que

entrelaçam território, conhecimento popular e investigação científica.

As observações e os registros feitos ao longo da pesquisa apontam para uma estreita

relação da história da comunidade com o território. Isto é observado desde o cartaz no pátio

da escola, retratado na Figura 16 (página 99), aos relatos (entrevistas) e desenhos (mapas

falantes) que abordam as retomadas, a luta por delimitação de terras e por uma educação

escolar diferenciada. Percebe-se que a escola caminha lado a lado com o movimento indígena

Tapeba, resgatando os saberes ancestrais, nativos e próprios da comunidade, bem como uma

constante busca pela (re)afirmação e valorização da cultura e identidade indígena Tapeba. 

Os dados observados ao longo das visitas e sistematizados no Diário de Campo estão

estritamente  ligados  às  falas  dos  professores  captadas  nas  entrevistas  como  também  às

narrativas dos estudantes sintetizadas nos mapas falantes.

As questões socioambientais são facilmente identificadas quando se observa a relação

estreita  entre  escola,  território  e  comunidade.  Na  pesquisa  por  materiais  didáticos

diferenciados no chão da escola (Figura 13, página 96), na preparação e apresentação dos

trabalhos na escola e na Feira Cultural Tapeba, como também nas entrevistas e ao longo da

construção dos mapas falantes, percebe-se uma relação intrínseca entre a identidade indígena

e os elementos da fauna, da flora e do território como um todo.

As questões sociais  da comunidade se misturam com as questões do território.  As

histórias das retomadas de terra para moradia e sobrevivência foram presenciadas em sala de

aula, nos trabalhos dos estudantes, nos cânticos e nas entrevistas; as vestes tradicionais, o

artesanato confeccionado principalmente com sementes, penas e conchas esteve presente em

todas  as  etapas  da  pesquisa;  a  agricultura,  as  ervas  medicinais,  as  plantas  utilizadas  na

produção de  tintas  para  pintura  corporal,  a  pesca,  a  caça  e  as  frutas  de  estação que  dão

alimento e fonte de renda à comunidade,  tudo é observável  nos trabalhos realizados pela

escola,  como também nas narrativas dos sujeitos registradas a partir das entrevistas e dos



64

mapas falantes. Esses trabalhos estão registrado nas Figuras 18 (página 100), 19 (página 101),

20 (página 102), 24 (página 105), 25 (página 106), 26 (página 108), 29 e 30 (página 108).

Para além das questões naturais, a espiritualidade, a circularidade e o envolvimento da

comunidade se refletem também nos cânticos indígenas e na dança do Toré, constantemente

presenciados no início das aulas, nas apresentações na escola e na Festa da Carnaúba. Os

cânticos abordam as questões do território, da fauna, da flora e dos modos de sobrevivência da

comunidade (Figura 22,  página  103,  Figura 45,  página 120 e Figura 52,  página  125),  se

configurando como fonte de conhecimento e pesquisa no Produto Educacional.

A busca por uma educação escolar voltada para o reconhecimento dos povos indígenas

na construção da identidade cearense e a valorização da identidade étnica, do território e da

autoidentidade se configuram como objetivos principais das atividades elaboradas pela escola

para  a  Feira  Cultural  Tapeba,  como  também  na  Festa  da  Carnaúba  como  um  todo.  A

valorização  da  cultura,  da  identidade  e  do  território  para  as  comunidades  Tapeba  foram

registradas em diversos momentos da pesquisa de campo (Figuras 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43,

páginas  114  a  118).  Essas  figuras  retratam  a  relação  dialética  entre  homem  e  mundo,

conforme Freire (2005).  Essa perspectiva de educação observada na escola e  na Festa da

Carnaúba  está  interligada  aos  objetivos do  movimento  indígena  Tapeba,  dando  vida  aos

ensinamentos de Paulo Freire presentes na obra Pedagogia da Autonomia. Para Freire (2005),

a Educação é uma forma de intervenção no mundo, ela ocupa um lugar, um ambiente, um

meio social. Freire afirma que o educador comprometido com a legitimação de uma Educação

transformadora, humanizadora e libertadora, considera o sujeito da aprendizagem enquanto

sujeito, participante na produção dos saberes, e não como objeto, desprovido de autonomia, de

escolhas, capacidades, criatividade e anseios.

As vivências compartilhadas com a comunidade escolar e sintetizadas no Diário de

Campo,  as  entrevistas  e  os  mapas  falantes  (cujos  resultados  estão  descritos  a  seguir)

constituíram  instrumentos  de  investigação  que  possibilitaram  reflexões  das  experiências

vivenciadas em cada uma dessas etapas.

Portanto, optou-se por disponibilizar o Diário de Campo como apêndice da pesquisa,

tendo em vista que sua construção apresentou dados e reflexões importantes na composição

desse trabalho (narrativas pessoais).
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As narrativas dos sujeitos sintetizadas a partir das entrevistas e dos mapas falantes

reforçaram os  elementos  observados  em campo,  enfatizando  dados  históricos,  culturais  e

territoriais,  bem como os  desafios  que  a  comunidade  encontra  por  estar  inserida  em um

contexto metropolitano. 

Percebe-se  nas  falas  dos  sujeitos  que  a  inserção  em  uma  região  metropolitana

influencia diretamente nas relações entre escola, comunidade, território e relação social. Da

privação de acesso ao território ao descarte inadequado de lixo (Figuras 4 e 5, páginas 68 e

69), que enfatiza o consumo e a lógica capitalista na comunidade, as questões socioambientais

trazidas nas observações e nas falas dos sujeitos afetam não só o território como também a

(re)afirmação da identidade e dos saberes étnicos. A mesma análise foi realizada por Lima

(2014):

Por um lado, analisamos que os povos indígenas, de maneira geral, são defensores
do seu território e interagem com o meio de maneira respeitosa e compromissada.
Têm a concepção da terra como lugar de liberdade e de conhecimento, para fazer
seus rituais, cuidar dos seus filhos e de sua aldeia. A interação com o ambiente não
visa à exploração inconsequente do meio, nem o consumo exacerbado, mas, sim, à
sobrevivência  da  aldeia  priorizando  o  cuidado  ambiental  em  uma  perspectiva
descolonializante. Por outro lado, percebemos que existem indígenas que depredam
o ambiente e não valorizam a sua cultura. Negam os seus saberes ancestrais e a sua
etnia em uma lógica colonializante, que é proveniente das influências externas, que
introduz formas de lidar com a natureza e com o humano pautadas no consumismo e
na lucratividade do mercado. (LIMA, 2014, p. 17)

Isto ficou evidente desde o primeiro contato com a comunidade e se confirmou nas

entrevistas  realizadas  bem  como  nos  desenhos  produzidos  pelos  estudantes  a  partir  da

construção dos mapas falantes. A narrativa da diretora e liderança da comunidade sintetiza a

conexão entre a luta do movimento indígena pelo território com a garantia do direito a uma

escola  diferenciada.  Ambos  os  processos  iniciaram  com  as  retomadas  e  a  luta  pelo

reconhecimento étnico, sendo este o maior objetivo da escolarização indígena.

“Quem andou aqui nos anos 90, se voltar hoje, vai achar que está em outro lugar,
pois  essa  área  era  toda  cercada  e  vigiada  por  capangas,  sem  nenhuma
produtividade. Hoje essa área está toda povoada, e possibilitou a volta de muitos
indígenas para a comunidade. Por outro lado, vem gente com outros interesses; é
indígena,  mas  vem  de  outra  realidade,  com  outras  intenções,  outros  hábitos,
gerando choque cultural e problemas para a comunidade. Tivemos conflitos entre
nós, tivemos sim, mas nosso caminho é esse, nosso foco de luta é esse.” 

(Trecho da entrevista com a diretora e liderança da comunidade Tapeba do Trilho)
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 O mesmo foco de luta é observado na fala do professor de Biologia. Para ele, a escola

se configura como um importante meio para a valorização da cultura e da identidade indígena.

Isto foi percebido desde a primeira aula observada à apresentação da escola na Feira Cultural

Tapeba, como também na entrevista realizada com o professor. Segundo ele:

“[…] Ciência e Cultura tem que andar junto. Hoje, na comunidade, infelizmente o
povo tem mais remédio de farmácia que planta medicinal, porque é mais fácil e
acham que o efeito é mais rápido, mas acaba que a gente perde as antigas tradições
da comunidade.
[…] Esse território é território Tapeba, e quem deve usufruir são os Tapeba. Mas
enquanto  isso  não  sai,  nosso  processo  de  demarcação  é  a  retomada,  é
enfrentamento […] Como a gente tem sempre essa bandeira de luta, não vamos
desistir  nunca.  A  escola  é  fundamental  nesse  processo,  porque  é  ela  que  vai
mostrando no concreto a autoidentificação e que esse espaço é espaço de retomada,
temos que prosseguir. Ninguém dura pra sempre, alguém tem que continuar, é uma
luta contínua. Nossos direitos estão sendo retirados, se não tiver quem lute, aí será
retirado em sua totalidade. Então a escola foi pensada pra isso, dar continuidade
na luta do movimento indígena.”

(Trecho da entrevista com o professor de Biologia)

Considerando que são duas pessoas influentes na comunidade Tapeba do Trilho e no

movimento  Tapeba,  as  entrevistas  possibilitaram  resgatar  memórias,  histórias,  saberes,

angústias  e  sonhos  que  são  refletidos  na  história  da  escola,  bem como em suas  práticas

curriculares.

A análise de suas narrativas cumpriram o objetivo de resgatar os saberes atrelados ao

território e ao ensino de Ciências/Biologia, bem como relacionar suas histórias e vivências ao

que foi observado e registrado ao longo da pesquisa de campo e nos mapas falantes. 

Este momento foi crucial para entender como as questões do território e da história da

comunidade  marcam  profundamente  as  atividades  escolares  na  comunidade.  As  práticas

pedagógicas  observadas  compactuam  com  as  narrativas  dos  entrevistados,  sendo

extremamente relacionadas às vivências e desafios dos sujeitos que fazem a escola. 

Essa perspectiva corrobora com Figueiredo (2006) ao afirmar que há “uma demanda

por  um  projeto  educativo  que  confronte  a  lógica  do  capital  e  a  leitura  de  mundo

mercadológica, reformista, linear, vertical, ingênua, desprovida de uma dimensão política”.

Para ele, há uma relação ostensiva entre paradigma, leitura de mundo e escolha epistemo-

metodológica aplicada à intervenção e pesquisa em Educação Ambiental. Para uma Educação

Ambiental  verdadeiramente  crítica,  numa  leitura  popular,  se  faz  necessário  superar
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pedagogias de bases conservadoras, liberais, tendo em Paulo Freire uma matriz fundamental

pautada na perspectiva sociocultural e dialógica (FIGUEIREDO, 2006).

A  construção  dos  mapas  falantes  junto  aos  estudantes  permitiu  transformar  as

narrativas  dos  sujeitos  em  uma  representação  gráfica  e  literária  das  histórias  e  questões

socioambientais que os participantes consideram mais importantes na comunidade. 

A utilização  dessa  técnica  possibilitou  o  resgate  dos  saberes  e  concepções  dos

estudantes  bem como de  seus  ancestrais,  tendo em vista  que  durante  o momento  de  sua

elaboração (Figura 2) foram observadas as falas dos estudantes,  como também houve um

cuidado em compreender o que os desenhos “falavam”. 

Figura 2 –  Momento da construção dos Mapas Falantes.

Fonte: autora, 2019.

Foi interessante observar que suas falas durante a produção, e consequentemente os

desenhos produzidos, traziam muitas histórias contadas pelos seus pais, avós e outras pessoas

influentes na comunidade.

O primeiro desenho (Figura 3) representa as antigas casas de taipa da comunidade,

limitadas à margem da linha férrea e cobertas com palha de carnaúba. No mesmo desenho, os

estudantes representaram a antiga escola, que funcionava embaixo de uma lona.



68

Figura 3 – Representações da comunidade antigamente: as casas de taipa e a escola embaixo da lona.

Fonte: autora, 2018.

A imagem também apresenta elementos da existência da comunidade, como o milho, o

mamão e a carnaúba, como também um campo de futebol, um dos únicos espaços de lazer da

comunidade na época. Importante destacar a ausência de lixo, de construções em alvenaria, e

um desenho mais “verde”, dando a entender que a relação com o ambiente se dava de forma

mais  harmônica  e  menos  predatória.  Esta  imagem  condiz  com  a  história  contada  na

apresentação da EI Tapeba Capoeira na Festa da Carnaúba (Figura 44) como também nas

entrevistas realizadas (Apêndices C e D).

Já a Figura 4 traz outro desenho realizado pelos estudantes que representa as primeiras

áreas conquistadas a partir dos movimentos de retomadas realizados pela comunidade Tapeba

do Trilho. O desenho mostra claramente as cercas que limitavam o acesso dos indígenas às

áreas onde haviam árvores frutíferas, como também representam atividades realizadas pelos

posseiros,  como  o  cultivo  da  cana-de-açúcar  e  a  produção  de  porcos  e  galinhas.  A
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representação da cerca na imagem (bem grandes) simbolizam o quanto a cerca impactava na

vida da comunidade. Esses desenhos se assemelham à fala dos entrevistados, demonstrando o

quanto os processos de retomada são importantes para a autoafirmação e a luta do movimento

indígena pelo território.

Figura 4 – Representação das primeiras áreas de retomada e as atividades realizadas pelos posseiros.

Fonte: autora, 2018.

A imagem anterior aponta como primeira área de retomada uma área anteriormente

improdutiva,  se  assemelhando  à  fala  dos  entrevistados.  Essa  área  hoje  sedia  a  escola  e

também foi utilizada para ampliar a zona de habitação da comunidade.

Representando o  cenário  atual  da  comunidade,  a  Figura  5  traz  elementos  como o

aumento  da  ocupação  da  área  com  a  construção  de  casas  de  alvenaria,  a  escola  mais

estruturada com área de “parquinho” para as crianças, a presença do campo de futebol, o lixo

nas ruas, e a representação do trilho, constante em todos os desenhos.

É  importante  frisar  que  o  lixo  aparece  apenas  na  representação  da  comunidade

atualmente, o que nos leva a uma reflexão sobre a inserção dessa comunidade em uma área
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urbana,  com fortes influências de organização social  e consumo advindos do processo de

conurbação da região metropolitana de Fortaleza.

A problemática do lixo, apesar de já ter tido avanços com a coleta realizada por um

caminhão, segundo relatado na entrevista com a diretora e liderança da escola, continua sendo

um dos  maiores  entraves  socioambientais  vivenciados  na  comunidade,  percebido desde  a

primeira visita à escola, e também registrado em Diário de Campo (Figuras 10 e 11, página

90).

Dessa forma, optou-se por disponibilizar uma atividade específica para essa questão

no Produto Educacional fruto deste trabalho.

Figura 5 – Representação da Comunidade do Trilho nos dias atuais.

Fonte: autora, 2018.

Já  na  Figura  6,  que  representa  a  Feira  Cultural  Tapeba  e  a  Festa  da  Carnaúba,

observamos uma visão mais ecológica do território,  uma visão que resgata os costumes e

saberes ancestrais, trazendo forte relação da comunidade com o seu território.
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Figura 6 – Representação da Festa da Carnaúba unindo elementos da natureza com costumes e tradições do povo
Tapeba.

Fonte: autora, 2018.

Além disso, os estudantes representaram o Terreiro Sagrado dos Pau Branco, com a

presença da Lagoa dos Tapeba, muitas Carnaúbas e animais da fauna, como cobras e aves, que

segundo os estudantes é fácil encontrar por lá (Figura 7).

Figura 7 – Representação do Terreiro Sagrado dos Pau Branco: trilha para a Lagoa dos Tapeba com carnaúbas,
cobras e aves.

Fonte: autora, 2018.
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Nas imagens é possível identificar elementos marcantes da cultura Tapeba, como a

construção das ocas a partir do barro e da Carnaúba, a representação do indígena com vestes

tradicionais (saia de palha, cocá de penas, artesanatos de sementes, instrumento de caça e

pinturas corporais), desenhos indígenas e a presença da Carnaúba, símbolo da resistência do

povo  Tapeba,  como  também os  elementos  da  natureza  que  envolvem território  e  cultura

Tapeba.

A partir  da construção dos  mapas falantes foi  possível  perceber  que os  estudantes

carregam em si  conhecimentos  da  cultura  e  do  território  que  são  passados  de  geração  a

geração, e que encontram na escola um local para consolidação desses saberes. 

É  importante  ressaltar  que  os  elementos  (conteúdos)  abordados  nesta  sessão,

resultantes do caminho metodológico trilhado na pesquisa e da análise dos dados, entrelaçam

o território com as  vivências e  histórias de luta  da comunidade,  tornando indissociável  a

questão ambiental da questão social e política vivenciadas pelo movimento indígena Tapeba.

Dessa forma, a união dos dados coletados nas pesquisas de campo na escola e na Feira

Cultural  Tapeba/Festa  da  Carnaúba,  nas  entrevistas  e  na  construção  dos  mapas  falantes

nortearam a construção do Produto Educacional, que foi disponibilizado em meio digital, a

partir da construção do site  “A Biologia Indígena – A Festa da Carnaúba como Ferramenta

para a Investigação Científica”.

O Produto Educacional foi apresentado e aprovado pelos professores da escola no dia

08 de maio de 2019. Na ocasião, houve uma apresentação das páginas constituintes do site,

bem como foi aberto um momento para a aprovação do material, sugestões e esclarecimentos.

Durante a ocasião, o professor de Biologia destacou que muitos pesquisadores coletam

os dados da pesquisa nas escolas/comunidades indígenas, mas não retornam com os produtos

e frutos das mesmas. Essa observação ressalta a importância da escolha de uma metodologia

de trabalho que uniu pesquisadores e sujeitos da pesquisa na construção dos temas abordados

e do Produto Educacional, reforçando a ideia da interculturalidade, da troca de saberes. 

 

6.2 As potencialidades interculturais do povo Tapeba para o ensino de Ciências

Ao longo das visitas à escola e com o estreitamento da interação com a comunidade

foi percebido que a presença de uma pesquisadora na área das Ciências (em especial da área
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da  Biologia)  na  escola  se  configura  como  uma  novidade  para  os  sujeitos  da  pesquisa,

reforçando a necessidade dos pesquisadores em Ensino de Ciências e Biologia se fazerem

mais presentes em outras possibilidades e modalidades de ensino. 

As narrativas dos sujeitos que participaram da pesquisa reforçam a sensação de que os

conhecimentos e experiências relevantes para a comunidade pesquisada não são (ou pouco

são)  abordados  nos  livros  didáticos  fornecidos  via  PNLD  (Programa  Nacional  do  Livro

Didático). 

Observou-se uma grande limitação em relação à disponibilidade de materiais didáticos

específicos.  Conforme  apontado  no  Diário  de  Campo  na  visita  realizada  no  dia  27  de

setembro de 2018, a escola tem poucos exemplares do livro “Memória viva dos índios Tapeba

– Terra demarcada, vida garantida”. Este material didático foi construído a partir da formação

intercultural dos professores Tapeba, e foi impresso pela Secretaria da Educação do Ceará no

ano 2000. Hoje, a escola possui apenas exemplares em preto e branco (cópias). O livro é

dividido  em  quatro  capítulos:  Índio  –  Memória;  Escola  Diferenciada;  Cultura  Indígena;

Medicina Popular. 

Apesar do material didático utilizado na escola trazer o contexto histórico-cultural sob

uma  perspectiva  interdisciplinar  bastante  interessante,  os  conhecimentos  biológicos  e  a

investigação científica são pouco aprofundados, se limitando ao conhecimento popular sobre

a  utilização  de  ervas  medicinais,  bem  como  a  importância  de  algumas  plantas  como  a

Carnaúba e o Cajueiro.

Isto  se  reflete  em uma  abordagem científica  que  pode  ser  aprofundada  e  melhor

aproveitada dentro da comunidade escolar. Em contrapartida, percebe-se que muitos saberes

indígenas  são  ignorados  pela  academia,  desvalorizando  o  conhecimento  e  os  saberes  das

comunidades  tradicionais,  que  muito  têm  a  contribuir  na  construção  de  metodologias

diferenciadas  e  eficazes  de  ensino.  Essa  abordagem demonstra  o  quanto  o  conhecimento

científico nas escolas indígenas e 

Há  uma  limitação  também  no  que  tange  à  formação  acadêmica  dos  professores

indígenas, que por se configurar como uma formação intercultural e multidisciplinar, distancia

o saber popular da investigação científica. 
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Tais  constatações  nos  remete  à  importância  da  interculturalidade defendida  por

Candau (2018, 2012) ser pesquisada e incentivada também pelos pesquisadores em Ensino de

Ciências.

Para  Léo  Neto  (2018),  cabe  ao  ensino  de  Ciências  e  Biologia  colaborar  para  a

aquisição de outros conhecimentos sem ser violento com as particulares concepções culturais.

Para  este  pesquisador,  essas  propostas  educativas  que  se  movimentam  e  atravessam  as

fronteiras  culturais  a  partir  de uma educação científica devem começar  explorando o que

significa  preparar  os  estudantes  para  a  vida  em  um  mundo  culturalmente  diverso  (LÉO

NETO, 2018). 

Dessa  forma,  urge  a  necessidade  de  valorizar  os  conhecimentos  e  as  identidades

étnicas na formação acadêmica de professores, nos livros didáticos e no acesso da população

em  geral  à  diversidade  que  compõe  nossa  sociedade  e  que  compõe  o  universo  do

conhecimento.

Ao longo da Feira Cultural Tapeba e da Festa da Carnaúba, momento importante para

a afirmação do povo Tapeba, foi observada a importância do Terreiro Sagrado dos Pau Branco

não só para a cultura como também como possibilidade pedagógica não só para as escolas

dessa etnia. 

A lagoa dos Tapeba é utilizada para pesca e recreação, fato demostrado a partir dos

campeonatos de nado, briga de galo, e momentos de recreação das crianças e jovens durante a

Festa da Carnaúba. As ocas das escolas apresentam elementos marcantes do território, como o

barro e a carnaúba. Também é importante ressaltar que a Festa da Carnaúba reafirma e resgata

a conexão das comunidades Tapeba com o território e com seu elemento-chave: a Carnaúba –

símbolo da resistência das comunidades Tapeba. É ao redor da grande Carnaúba que o ritual

do Toré é realizado, evocando os encantados, os ancestrais e as forças da natureza para a

preservação da cultura e da resistência do povo Tapeba.

Léo Neto (2018) afirma que

Entre os povos indígenas do Nordeste, a significação de certos trechos do ambiente
como  lugares  de  moradia  dos  Encantados  faz  com  que  os  mesmos  se  tornem
protegidos,  restringindo atividades  de  extração  como a caça  e corte  de  madeira.
Espalhados  pelo  território,  esses  terreiros  nos  quais  os  rituais  de  Toré  são
conduzidos, constituem importantes lugares de memória dos tempos de perseguição
e de proibição dos mesmos, tornando-se lugares de resistência (LÉO NETO, 2018,
p.28).
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Dessa forma, a Festa da Carnaúba e o Terreiro Sagrado dos Pau Branco se configuram,

para  além de  um local  sagrado  e  de  afirmação  cultural,  uma  possibilidade  de  educação

ambiental  pautada na conservação,  na resistência,  no pertencimento e na relação dialética

entre comunidade, identidade e ambiente.

“Não é qualquer carnaúba que a gente derruba, tem um trabalho de escolha da
parte do carnaubal que será utilizada, há um trabalho interessante de conservação
[…] A Feira Cultural foi pensada em cima da importância da Carnaúba. Pra nós a
Carnaúba é tudo, desde do “olho”, que é a parte usada pra fazer nossas vestes, as
saias e os cocás. Hoje ainda temos pessoas que sobrevivem do corte e da palha da
Carnaúba, então ela é um meio de sobrevivência pro povo Tapeba […] Apesar da
nossa comunidade não sobreviver especificamente da palha da carnaúba, a gente
reforça a importância da carnaúba para o povo Tapeba, é o nosso símbolo. Sempre
tem  alguém  pra  relatar  alguma  coisa  dela,  então  pra  gente  a  importância  da
carnaúba vai além da fonte de sobrevivência. Ela está relacionada com a identidade
do povo, com a espiritualidade, é um elemento de ritual muito forte, que aumenta o
vínculo entre as comunidades Tapeba.”

(Trecho da entrevista com o professor de Biologia)

Apesar  dessa pesquisa ter  tido como foco a análise das atividades voltadas para a

realização da Festa da Carnaúba na EI Tapeba do trilho, o que culminou na produção de um

produto educacional diferenciado e voltado para essa comunidade, percebe-se que a educação

escolar indígena pode colaborar e muito para o desenvolvimento de propostas pedagógicas

para  o  Ensino  de  Ciências  em  qualquer  modalidade  de  ensino,  superando  uma  visão

eurocêntrica muito consolidada no ensino de Ciências, de forma geral. 

Assim, a Educação Escolar Indígena é um terreno fértil de possibilidades para um

ensino  de  Ciências  pautado  na  contextualização  com  a  realidade  socioambiental  e  na

valorização de nossas origens culturais e sociais.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao chegar nessa sessão se espera que as dúvidas inciais que incentivaram a pesquisa

estejam dirimidas. No entanto, percebe-se que, por ser pouco explorado, o ensino de Ciências

e  Biologia  na  comunidade  escolar,  objeto  dessa  pesquisa,  continua  a  oferecer  ricas

possibilidades de pesquisa acadêmica.

A questão central deste trabalho surgiu da busca por compreender como professores de

Ciências  e  Biologia  abordam  as  questões  socioambientais  vivenciadas  na  comunidade,

valorizando a identidade, o saber popular e a (re)afirmação étnica. A partir da preparação da

escola para a Festa da Carnaúba foi possível captar saberes importantes para o fortalecimento

da comunidade, como as retomadas de terra, os elementos da natureza presentes na construção

das ocas, nas vestimentas tradicionais, nas pinturas corporais e na importância das árvores

frutíferas, da caça e da pesca na história da comunidade.

A busca  por  referenciais  teóricos  sobre  Educação  Ambiental  crítica  e  Educação

Escolar Indígena que se iniciou na construção do Estado da Questão favoreceu à elaboração

de uma base teórica sólida e compatível com a proposta desse trabalho. Uma proposta pautada

nos  ensinamentos  de  Paulo  Freire  e  na  necessidade  de  se  vivenciar  cada  vez  mais  a

interculturalidade, uma troca de saberes que considere as diferenças, o reconhecimento de

identidades.  A partir  disto,  foi  possível traçar  um paralelo com as diretrizes legais para a

Educação Ambiental e a Educação Escolar Indígena, estabelecendo uma interlocução entre a

base  legal  e  um  referencial  teórico  pautado  no  construir  junto,  no  saber  popular,  na

interculturalidade e na importância de uma Educação Ambiental crítica para os movimentos

sociais.

A inserção na comunidade escolar e a observação do território Tapeba a partir das

pesquisas de campo permitiu vivenciar experiências junto à comunidade que ressignificaram

muitas concepções sobre o que é Ensino de Ciências/Biologia e as possibilidades de se educar

para a busca da justiça socioambiental. 

Talvez  fosse mais  oportuno utilizar  o  termo  minimizar  a injustiça  socioambiental,

tendo em vista  que  a  cada  visita  à  comunidade era  perceptível  que  as  políticas  públicas

voltadas para a comunidade foram negligenciadas, sendo o racismo socioambiental observado

desde o lixo à falta de pavimentação e moradia adequada. Das histórias de luta e resistência
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narrados pelos sujeitos da pesquisa, à observação da comunidade e do território, ficou muito

claro o descompromisso com o reconhecimento, a identidade, o território e a cultura dessa

comunidade. Da luta por espaço para construir a escola à falta de saneamento básico e coleta

adequada de lixo  urbano,  a  comunidade reflete  décadas  de ausência  de políticas  públicas

sérias voltadas para os povos tradicionais e povos originários. 

A partir dos dados registrados em Diário de Campo, da coleta de informações a partir

das entrevistas semiestruturadas, e da construção dos mapas falantes junto aos estudantes,

foram sistematizadas ações educativas diferenciadas, compiladas em um Produto Educacional

que  buscou valorizar  as  questões  socioambientais,  a  cultura,  os  saberes  e  as  histórias  da

comunidade, ao mesmo passo que se buscou fortalecer a educação ambiental crítica, pautada

no saber científico. 

A ideia de disponibilizar o Produto Educacional por meio do site “A Biologia Indígena

– A Festa da Carnaúba como Ferramenta para a Investigação Científica” teve o objetivo de

proporcionar ao maior número de pessoas uma outra perspectiva de Ensino de Ciências, cujo

objetivo não é  conteudista  mas sim de reconhecimento  e  valorização dos  saberes  étnicos

atrelados ao território (natureza) e à investigação científica.

Assim, esta pesquisa cumpriu seu objetivo de resgatar memórias ancestrais e valorizar

os saberes tradicionais da comunidade, fortalecendo-os e interligando-os aos conhecimentos

científicos e acadêmicos. Foi possível perceber elementos da cultura, da identidade étnica e

das questões socioambientais vivenciadas pela comunidade,  com vistas à construção de um

material didático-pedagógico diferenciado e contextualizado, que valorize as experiências e o

conhecimento da comunidade.

No  entanto,  percebe-se  que  a  Educação  Escolar  Indígena,  de  forma  geral,  e  seus

saberes tradicionais que perpassam a diversidade étnica no Ceará e no Brasil ainda são pouco

explorados  e  pesquisados,  gerando  um  abismo  entre  pesquisa  acadêmica  e  formação  de

professores  capazes  de  contribuir  para  o  fortalecimento  da  Educação Escolar  Indígena,  e

consequentemente a sistematização de conteúdos e materiais didáticos capazes de reconhecer

essas diferentes identidades.

Cabe também ampliar a reflexão sobre a importância deste trabalho para as escolas

não-indígenas,  que  carecem  de  uma  a  prática  antirracista  e  de  uma  educação  científica

também preocupada com os direitos humanos, com a valorização da diferença, sendo capaz de
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superar a lógica colonizada, onde o conhecimento eurocêntrico é imperativo. Tal reflexão se

torna urgente quando pensamos em uma educação libertadora, crítica e intercultural.
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Você está sendo convidado por Milene Antunes de Alencar (mestranda do Programa de Pós-

Graduação  em  Ensino  de  Ciências  e Matemática  da  Universidade  Federal  do  Ceará) a

participar da pesquisa intitulada “A Festa da Carnaúba como ação educativa no ensino de

Ciências e Biologia na Escola Indígena Tapeba do Trilho”. 

Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça

qualquer  pergunta  que  desejar,  para  que  todos  os  procedimentos  desta  pesquisa  sejam

esclarecidos.

A pesquisa será desenvolvida por meio da observação e análise das práticas pedagógicas já

realizadas  pela  escola,  tendo  como  objetivo  geral  compreender  como  as  questões

socioambientais vivenciadas pela comunidade escolar estão inseridas no ensino de Ciências e

Biologia, e a partir disto sistematizar ações educativas que proporcionem aos professores e

estudantes estratégias diferenciadas de ensino e aprendizagem, por meio da dialogicidade e

aplicabilidade  da Educação Ambiental.  Serão  realizadas  visitas  de observação,  entrevistas

semiestruturadas, e proposição de atividades de intervenção. A ideia é que, a partir dos saberes

e da cultura Tapeba, seja elaborado um Caderno de Campo, de forma a fortalecer a inserção

da educação ambiental  crítica e  dialógica no ensino de  Ciências  e  Biologia na Educação

Escolar Tapeba. 

A qualquer momento o(a) participante poderá recusar a continuar participando da pesquisa e

também poderá retirar o seu consentimento,  sem que isso lhe traga qualquer prejuízo.  As

informações conseguidas através da sua participação não permitirão a identificação da sua

pessoa,  exceto  aos  responsáveis  pela  pesquisa,  e  que  a  divulgação  das  mencionadas

informações só será feita entre os profissionais estudiosos do assunto. 

A qualquer momento o(a) participante poderá ter acesso a informações referentes à pesquisa,

pelos telefones/endereço dos pesquisadores.

Endereço da responsável pela pesquisa:

Nome: Milene Antunes de Alencar

Instituição: Universidade Federal do Ceará

Endereço: Rua Zuca Accioly, 1101, bl.3, ap. 402.

Telefones para contato: (85) 9.9669.3914
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ATENÇÃO: Se  você  tiver  alguma  consideração  ou  dúvida,  sobre  a  sua  participação  na

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua

Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8346/44. (Horário: 08:00-12:00

horas de segunda a sexta-feira). 

O CEP/UFC/PROPESQ é a  instância  da Universidade Federal  do Ceará responsável  pela

avaliação e  acompanhamento dos  aspectos  éticos  de todas  as  pesquisas  envolvendo seres

humanos.

O  abaixo  assinado,  _______________________________________________,  ____anos,

RG:_____________________, declara que é de livre e espontânea vontade que está como

participante dessa pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento

Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu

conteúdo,  como  também  sobre  a  pesquisa,  e  recebi  explicações  que  responderam  por

completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo.

Fortaleza, ____/____/___

Nome do participante da pesquisa Data Assinatura

Milene Antunes de Alencar

Nome da pesquisadora principal Data Assinatura

Raphael Alves Feitosa

Nome do orientador da pesquisa Data Assinatura

Milene Antunes de Alencar

Nome do profissional Data Assinatura
que aplicou o TCLE
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APÊNDICE B – O DIÁRIO DE CAMPO

De acordo com dados do Sistema Integrado de Gestão Escolar (SIGE) da Secretaria de

Educação do Ceará, em maio de 2018 as escolas indígenas Tapeba contavam com o número

de 1.855 alunos matriculados (CEARÁ, 2018b). A partir dos dados fornecidos pela Secretaria

de  Educação do Ceará,  por  meio  da  Coordenadoria  de  Diversidade  e  Inclusão/Equipe  de

Educação  Escolar  Indígena  e  Quilombola  (Quadro  8),  buscou-se  utilizar  como  loco  da

pesquisa uma escola indígena Tapeba que tivesse um número considerável de matrículas. 

Quadro 8 – Número de matrículas nas Escolas Indígenas Tapeba Estaduais em maio de 2018.

ESCOLAS INDÍGENAS TAPEBA ESTADUAIS NÚMERO DE MATRÍCULAS EM 2018

ESCOLA INDÍGENA AMÉLIA DOMINGOS 108

ESCOLA INDÍGENA DA PONTE 211

ESCOLA INDÍGENA TAPEBA DO TRILHO 344

ESCOLA INDÍGENA MARCELINO ALVES 246

ESCOLA INDÍGENA NARCÍSIO FERREIRA MATOS 123

ESCOLA INDÍGENA TAPEBA CAPOEIRA 292

ESCOLA INDÍGENA TAPEBA CAPUÃ 45

ESCOLA INDÍGENA ANAMA TAPEBA 206

ESCOLA INDÍGENA VILA DOS CACOS 49

ESCOLA INDÍGENA ÍNDIOS TAPEBA 231

TOTAL DE MATRÍCULAS 1.855

Fonte: Secretaria da Educação do Ceará, 2018.

Dessa forma, foi estabelecido contato com a comunidade da Escola Indígena Tapeba

do Trilho, no intuito de aplicar a pesquisa na escola Tapeba com maior número de estudantes

matriculados.

14/06/2018 – Primeira visita à Comunidade Escolar
 

O primeiro dia da pesquisa de campo teve o objetivo de delimitar o loco da pesquisa e

estabelecer os primeiros contatos com a escola.

A partir  do  diálogo  e  da  socialização  do  projeto  com a  professora  Iolanda,  atual

diretora da Escola Indígena Tapeba do Trilho e liderança da aldeia do Trilho, foi acordado que
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a pesquisa seria realizada nesta unidade escolar. A diretora e liderança da comunidade Tapeba

do  Trilho  afirmou  ter  interesse  em  receber  o  projeto,  demonstrando  a  relevância  da

comunidade escolar  participar  da construção de um material  didático  que refletisse a  sua

realidade.

A Escola Indígena Tapeba do Trilho está localizada na Rua do Trilho, 4001, distrito de

Capuã, município de Caucaia, Ceará. O nome da escola fica evidente ao se avistar uma longa

linha férrea que é margeada por moradias, bem como pela escola (Figuras 8, 9 e 10). 

Figura 8 – Localização da EI Tapeba do Trilho: imagem de satélite do Google Maps.

Fonte: Google Maps (https://www.google.com.br/maps/place/Escola+Ind%C3%Adgena+Tapeba+do+Trilho/@-
3.7305105,-38.6810054,780m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x7c0b58714d91331:0x16085168ebe099b8!8m2!3d-
3.7311185!4d-38.6902003); Acesso em 27/09/2018

Figura 9 – Fachada da escola disponível no Google Maps.

Fonte: Google Maps (https://www.google.com.br/maps/@-3.7299207,-38.6816115,3a,60y,301.98h,90.77t/data=!
3m6!1e1!3m4!1su-TbGIAUfTOk19GbOaRKUw!2e0!7i13312!8i6656) Acesso em 27/09/2018.
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Figura 10 – Linha férrea que caracteriza e dá nome à comunidade do Trilho.

Fonte: autora, 2018.

A primeira  observação  da  escola  e  de  seu  entorno  já  indica  algumas  questões

socioambientais vivenciadas pela comunidade, como a ausência de pavimentação na maioria

das ruas, destinação inadequada do lixo e indícios de queima de resíduos (Figura 11).

Figura 11 – Ausência de pavimentação e indício de queimada de resíduos em frente à escola.

Fonte: autora, 2018.
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Durante o mês de julho não foram realizadas visitas à escola devido ao período de

férias escolares. Durante o mês de agosto foram realizados contatos telefônicos no intuito de

estabelecer uma rotina de visitas à escola para participar das atividades realizadas na rotina

escolar.  Respeitando  os  tempos  escolares  e  as  atividades  da  comunidade  no  movimento

indígena Tapeba, a pesquisa de campo se intensificou durante o mês de setembro, quando teve

início  a  preparação  dos  trabalhos  escolares  para  a  XVIII  Feira  Cultural  e  XIX Festa  da

Carnaúba do povo Tapeba.

26/09/2018 – Conhecendo a metodologia de trabalho da escola para preparação dos 

trabalhos da Feira Cultural Tapeba e Festa da Carnaúba.

Durante a segunda visita à escola, a diretora Iolanda apresentou o projeto intitulado

“Povos indígenas – Diversidade Cultural do Ceará”. O projeto foi desenvolvido a partir dos

professores e núcleo gestor da escola, tendo como objetivo geral estudar a diversidade étnica,

social e cultural dos povos indígenas do Ceará, aprimorando os conhecimentos referentes aos

mesmos e estimulando a valorização da cultura indígena. Dentre os objetivos específicos, a

escola destacou:

- Reconhecer a importância dos povos indígenas para a construção da identidade cearense;

- Proporcionar aos alunos a oportunidade de conhecer a cultura dos outros povos indígenas

existentes no Ceará;

- Incentivar a valorização da identidade étnica;

- Mostrar a importância da autoidentidade;

- Valorizar a cultura dos povos indígenas do Ceará.

O projeto foi desenvolvido de 27 de setembro a 5 de outubro de 2018 por todos os

professores  e  estudantes  da  escola,  contemplando  desde  as  turmas  da  Educação  Infantil

(Infantil 5) ao 3º ano do Ensino Médio. 

Os estudantes do Infantil 5 ao 3º ano do Ensino Fundamental I ficaram responsáveis

por  trabalhar  as  características  do  povo  Tapeba.  Já  os  estudantes  do  4º  ano  do  Ensino

Fundamental I ao 3º ano do Ensino Médio ficaram responsáveis por abordar as características

das outras 13 etnias indígenas do nosso estado. A escola realizou um sorteio das demais etnias

entre essas turmas.
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Dentre  os  temas  propostos  pela  escola,  destacam-se:  plantas  medicinais,  culinária,

espiritualidade,  educação,  luta  pela  terra,  lideranças,  saúde,  artesanato,  arte  indígena,

território, flora e fauna. 

Os trabalhos puderam ser apresentados na forma de produção textual, lendas, vídeos,

exposições,  contação  de  histórias,  cartazes,  murais,  entrevistas,  palestras,  dramatizações,

apresentações  culturais,  danças,  músicas  e  paródias.  Dentre  os  materiais  utilizados  na

confecção dos trabalhos, além do uso de diversos materiais de expediente, a escola sugere o

uso sementes, tucum, palha de carnaúba e maracas.

A avaliação foi realizada a partir da observação das apresentações dos trabalhos e das

atividades produzidas pelos estudantes, considerando tanto o processo de execução como os

resultados  apresentados,  tendo  como  principais  critérios  a  criatividade,  a  oralidade  e  a

expressividade. Os melhores trabalhos serão selecionados para compor a Oca da escola na

XVII Feira Cultural do povo Tapeba.

De  acordo  com o  site  Observatório  Socioambiental10 a  Feira  Cultural  e  os  Jogos

Indígenas – eventos realizados pelas Escolas Indígenas Tapeba – são atividades culturais e

esportivas associadas à Festa da Carnaúba, que é a principal festa tradicional do Povo Tapeba,

em Caucaia-CE. Esse evento ocorre anualmente nos dias 18, 19 e 20 de outubro, culminando

na Festa da Carnaúba na noite do dia 20 de outubro. 

Essas festividades do povo Tapeba são realizadas às margens da lagoa dos Tapeba, no Terreiro

Sagrado dos Pau Branco, localizado na Aldeia Lagoa dos Tapeba, no município de Caucaia. O

evento  tem  importância  histórica  no  processo  de  identidade  e  troca  de  saberes  entre  as

diversas comunidades da etnia Tapeba.

Dentre as atividades previstas para este ano, destacam-se: Apresentações culturais de

treze  (13)  escolas  indígenas  Tapeba;  palestras  sobre  educação  e  saúde  indígena;  jogos

indígenas (briga de galo, duathion, arco e flecha, arremesso de lança, resistência de fôlego,

cabo de força, corrida com tora); oficina de artesanato, confecção de colares e confecção de

cocar e tanga; palesta sobre meio ambiente promovida pelo SESC; desfile das vestimentas

tradicionais e rituais sagrados.

A programação para o ano de 2018 e o folder do evento estão descritos na Figura 12,

disponibilizada pelo povo Tapeba por meio de redes sociais.

10 Disponível em http://www.observatoriosocioambiental.org/2017/10/feira-cultural-jogos-indigenas-e-
festa.html. Acesso em 25 ago. 2018.
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Figura 12 – Folder com a programação do evento divulgada pelo povo Tapeba por meio de redes sociais.

 

Fonte: Povo Tapeba, 2018.
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27/09/2018 – Acompanhamento da aula de Biologia do prof. Assis.

Na terceira visita à escola foi possível acompanhar duas aulas de Biologia do professor

Assis na turma de 2º ano do Ensino Médio. Na ocasião, o professor apresentou o projeto da

escola  aos  estudantes,  ressaltando  a  importância  de  conhecer  e  valorizar  a  diversidade

indígena em nosso estado. 

Segundo o professor, no Ceará, o povo Tapeba foi o primeiro a se identificar e se

autoafirmar como indígena; em seguida vieram os Tremembé, Pitaguary e Jenipapo-Kanindé.

O professor dialogou com os estudantes em sala sobre o território do povo Pitaguary, que

atualmente estão divididos em duas localidades, uma em Maracanaú e a outra em Pacatuba.

Ele também explanou sobre os atuais conflitos entre lideranças da etnia Pitaguary, bem como

os processos de retomada de terras invadidas por uma grande pedreira na região. O professor

ressaltou a diferença entre “retomar” e “invadir”. Ele afirma que os processos de retomada são

importantes para recuperar as terras que foram invadidas e cercadas por posseiros. Durante a

sua fala sobre o povo Pitaguary, o professor contextualizou a questão territorial dos Pitaguary

com a do povo Tapeba, e ressaltou o processo histórico de construção da EI Tabepa do Trilho,

afirmando que a mesma havia sido construída em uma área de retomada que ocorreu entre

2004  e  2010,  ano  em que  a  escola  foi  institucionalmente  inaugurada.  Ele  relatou  que  a

comunidade Tapeba do trilho passou por um processo de invasão de posseiros, que cercaram

suas  terras  e  os  deixaram restritos  à  margem da  linha  férrea.  Nessa  época,  a  população

caucaiense  passou a  chamar  os  residentes  dessa  comunidade de  “comedores  de  carniça”,

tendo em vista que a falta de terra e de condições de existência os obrigavam a coletar e

distribuir entre a comunidade os restos de animais (principalmente vacas) que eram mortos

pela maria fumaça que se locomovia sob a linha férrea. O professor também relatou que eram

constantes  os incêndios das residências localizadas à margem da linha férrea ocasionados

pelas faíscas geradas pelo atrito da Maria fumaça com os trilhos, já que na época as casas

eram construídas de taipa e palha.

Durante a sua fala foi corriqueira a questão da autoidentificação como indígena e a

importância do território e da demarcação de suas terras. O professor ressaltou que por muito

tempo  se  reconhecer  como  indígena  era  motivo  de  vergonha  e  medo,  mas  que  com  a

resistência e os atuais avanços do movimento indígena, a população vem ganhando confiança
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em  se  autoafirmar  e  reconhecer  suas  raízes  e  tradições.  Para  ele,  a  juventude  é  uma

perspectiva de futuro para o movimento indígena.

Durante a fala do professor, três frases foram consideradas relevantes em sua conversa

com os estudantes: “Todos os dias nós somos bombardeados”; “Se a gente fosse aguardar pelo

Estado, a escola ainda não existiria”; “O espaço é nosso”.

Após essa fala inicial, o professor Assis distribuiu os nove (9) estudantes presentes em

três grupos, e entregou a eles um material impresso preparado por ele sobre a etnia Pitaguary. 

O  material  impresso  continha  informações  sobre  história,  população,  situação

fundiária,  localização,  organização  política,  aspectos  socioeconômicos,  políticas  públicas,

organizações indígenas, memórias, arte, cultura e preservação ambiental do povo Pitaguary.

Durante  o  momento  de  leitura  do  material  impresso  nos  grupos,  foram realizadas

algumas perguntas ao professor Assis. 

Foi perguntado a quantidade de alunos na turma observada. O professor disse que, de

acordo com a chamada,  são 19 alunos  matriculados,  mas  que dificilmente  todos estavam

presentes. Foi comentado que nem todos os estudantes são indígenas.

Também foi perguntado ao professor qual era a sua formação, e o mesmo afirmou que

estava concluindo a Licenciatura Intercultural Indígena Kuaba, realizada pela Universidade

Federal  do  Ceará  por  meio  do  Centro  de  Humanidades.  Esta  licenciatura  teve  início  em

dezembro de 2016 e  tem como finalidade oferecer formação em nível superior e grau de

licenciado  a  135  indígenas  pertencentes  às  etnias  Tapeba,  Anacé,  Pitaguary,  Jenipapo-

Kanindé,  Tremembé,  Kanindé,  Potiguara,  Kalabaça,  Kariri,  Gavião,  Tabajara,  Tubiba-

Tapuaia, Jucá e Tupinambá. A formação é constituída por um híbrido de saberes nativos e

conhecimentos  acadêmico-científicos  nas  quatro  grandes  áreas  (Ciências  Humanas,

Linguagens,  Matemática  e  Ciências  da Natureza)  habilitando os  graduandos a  lecionarem

prioritariamente nas escolas indígenas.

Ao ser questionado sobre a formação em todas as áreas de ensino, o professor Assis

disse que prefere que, no final do curso, a UFC direcione os graduandos a uma das áreas de

ensino, e que este ponto vem sendo discutido entre universidade, professores e graduandos.

Na  mesma  ocasião,  o  professor  Assis  foi  questionado  sobre  materiais  didáticos

diferenciados que são utilizados pela escola. Ele mostrou dois livros utilizados na escola para

trabalhar as especificidades dos povos indígenas do Ceará, bem como do povo Tapeba. Ele
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apresentou o livro “Memória viva dos índios Tapeba – Terra demarcada, vida garantida”, bem

como “O livro da vida Pitaguary” (Figura 13). 

Figura 13 – Livros utilizados na escola para trabalhar a cultura indígena.

Fonte: autora, 2018.

Ambos  os  livros  foram produzidos  em coautoria  com o movimento  indígena  pela

Secretaria da Educação do Ceará no anos de 2000 e 2007, respectivamente. A escola possui

uma cópia original do Livro da vida Pitaguary, mas apenas poucas cópias em preto e branco

do livro “Memória viva dos índios Tapeba – Terra demarcada, vida garantida”.

Esses  materiais  didáticos  trazem  forte  influência  das  lideranças  indígenas  que

participaram diretamente de sua produção, ressaltando a importância dos saberes indígenas

transferidos de geração à geração, bem como das relações intrínsecas entre território, cultura,

história, meio ambiente e luta indígena. Abaixo segue o texto que introduz o material didático

(SEDUC,  2000,  p.03) produzido  por  Ricardo  Weibe,  conhecido  como  Weibe  Tapeba,

importante liderança do movimento indígena Tapeba:

Descobrimento ou invasão?
E a mãe terra chorou com o canto perverso da Colonização Europeia.
Em vez do som da Natureza – motosserras cortando nossa principal fonte de vida.
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Em vez de pássaros cantando e voando – o som de avião cortando aquele imenso
céu azul.
Em vez de grandes cardumes de peixe – navios poluindo a água.
Em vez de grandes aldeias indígenas – cidades e fábricas avançando pelo meio da
mata.
Em vez de rituais sagrados com danças tradicionais – um tipo de indústria de dança
com uma tal discoteca.
Em vez de canções pela paz – músicas constrangedoras.
Em vez de 500 anos de alegria e riquezas, que era algo que os brancos almejavam -
“500 anos de sofrimento, dívidas, demagogia, dor, revoltas e um Brasil sem ordem e
progresso” (SEDUC, 2010, p.03)

Como  este  trabalho  tem  como  foco  o  estudo  da  etnia  Tapeba,  nos  resultados  e

discussões será discutido de forma mais profunda o livro “Memória viva dos índios Tapeba –

Terra demarcada, vida garantida”. Vale ressaltar que este material foi produzido há dezoito

(18) anos, mas apresenta muitos conteúdos relevantes para a história, o território e as questões

socioambientais da comunidade, inclusive contendo o processo de criação das escolas Tapeba,

a história da maria fumaça que caracteriza a comunidade Tapeba do trilho,  bem como os

saberes, a cultura e os mitos indígenas da região, como a medicina Tapeba, a fauna e a flora

local, com destaque para a importância da Carnaúba para esse povo.

Durante o horário do intervalo o professor apresentou a escola, mostrando as quatro

salas de aula e a quadra de esportes estruturadas pela Secretaria de Educação, bem como as

três salas que foram construídas  pela  comunidade a  partir  de um financiamento realizado

pelas organizações indígenas, e que foram as primeiras salas de aula da escola (Figura 14). 

Figura 14 – Primeiras salas de aula da escola em estrutura de concreto construídas a partir da cooperação entre os
moradores da comunidade.

Fonte: autora, 2018.
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Segundo o professor, as escolas indígenas Tapeba começaram a se estruturar embaixo

de lonas e mangueiras,  e que hoje a estrutura física e o financiamento dessas escolas são

frutos  de  muitas  retomadas  e  reivindicações  do  movimento  indígena.  Foi  observado  que

algumas salas de aula não apresentam lâmpadas para iluminação, como também a sala de

multimeios foi adaptada para atender a demanda de estudantes, abrigando duas turmas em seu

interior.

A escola conta com um pátio circular,  no qual ocorre um círculo de acolhida dos

estudantes  às segundas,  quartas e sextas,  como também é utilizado para a  dança do toré.

Também há uma pequena estrutura de alvenaria que compõe uma horta em mandala (Figura

15).

Figura 15 – Horta em mandala da EI Tapeba do Trilho.

Fonte: Autora, 2018.

05/10/2018 – Feira cultural da EI Tapeba do Trilho

Esta visita de campo teve como objetivo acompanhar as apresentações dos trabalhos

produzidos pelos estudantes, com a orientação de seus professores, para a Feira cultural da EI
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Tapeba do Trilho, intitulada “Povos indígenas – Diversidade Cultural do Ceará”. Apesar do

tema geral  da  feira  ser  bastante  amplo,  a  observação  e  a  interação  com os  estudantes  e

professores permitiu a coleta de dados substanciosos sobre a cultura, os saberes e o território

Tapeba.

Ao adentrar na escola já se percebia as relações da cultura indígena com o ambiente

em que seu povo está inserido. O pátio da escola foi decorado com um cartaz contendo a

seguinte inscrição “Ser índio é: cuidar da mãe terra e preservar a natureza” (Figura 16).

Figura 16 – Cartaz fixado no pátio da escola no dia das apresentações da Feira cultural.

Fonte: autora, 2018.

As turmas foram divididas nas quatro salas principais da escola,  e cada equipe de

estudantes tinha um espaço destinado às suas apresentações. Foram observadas apresentações

artísticas,  pesquisas  teóricas,  pesquisas  comunitárias  e  de  campo,  cartazes,  maquetes,

trabalhos  utilizando artesanato,  sementes,  plantas  medicinais  e  utensílios  indígenas,  como

também a degustação de comidas típicas dos povos indígenas. 

Foram visitas as turmas do turno da tarde, nais quais foram observados trabalhos que

trouxeram informações  importantes  sobre  as  relações  dos  povos  indígenas  com o espaço
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socioambiental. A seguir serão descritos os trabalhos presentes em cada sala de aula. A ideia é

que este material produzido pelos estudantes possa compor um material didático de relevância

para  o  ensino  de  Ciências  na  EI  Tapeba  do  Trilho,  tendo  como  princípio  a  Educação

Ambiental crítica.

A  primeira  sala  era  composta  por  estudantes  do  Ensino  Fundamental  I,  que

apresentaram trabalhos  relativos  ao  povo  Tapeba,  dentre  eles,  destacam-se:  exposição  de

cocás e penas confeccionados com papel e lápis de cor, instrumentos confeccionados com

barro e pintados com urucum (Bixa orellana)  e jenipapo (Genipa americana)  e frutos de

urucuzeiro (Figura 17); pinturas indígenas e seus significados (Figura 18).

Figura 17 – Exposição dos trabalhos produzidos por estudantes do 1º ano B, Ensino Fundamental.

Fonte: autora, 2018.

Figura 18 – Pinturas indígenas e seus significados – cartazes produzidos por estudantes do 1º ano B, Ensino
Fundamental.

Fonte: autora, 2018.
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A outra equipe confeccionou seu trabalho com cartolina, papel madeira, canetinhas,

fitas  e  “cabaças”,  utilizando  um  cabide  para  expor  o  que  foi  produzido,  tornando  a

apresentação bastante atrativa para os visitantes. O trabalho versava sobre artesanato, saberes,

alimentação, vestimentas tradicionais e cultura dos povos indígenas (Figuras 19 e 20).

Figura 19 – Artesanato, saberes, lendas e cultura indígena – trabalho confeccionado por estudantes  do  Ensino
Fundamental I, séries iniciais.

Fonte: autora, 2018
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Figura 20 – Alimentação e vestimentas tradicionais dos povos indígenas – trabalho confeccionado por estudantes
do Ensino Fundamental I, séries iniciais.

Fonte: autora, 2018.

Na  segunda  sala  estavam  reunidos  trabalhos  confeccionados  com  sementes,

destacando  a  fauna  e  flora  local,  o  artesanato  e  as  plantas  medicinais  utilizadas  na

comunidade.  Os  trabalhos  foram  confeccionados  com  papel  madeira,  cartolina,  imagens

coloridas a lápis, sementes, lendas e cânticos indígenas (Figuras 21 e 22).

Figura 21 – Cartaz com o tema “Fauna e flora”, abordado por uma das equipes e Álbum confeccionado por
estudantes contendo lendas, histórias e costumes do povo Tapeba.

              

   

Fonte: autora, 2018.



103

Vale  ressaltar  que o cartaz construído para abordar  a  fauna local  foi  inspirado no

cântico indígena “Tava lá no rio”, que traz as ligações entre território, meio ambiente e os

costumes indígenas no Ceará: 

Tava lá no rio
Tava pegando pitu
Quando de repente eu vi
O cantar do Uirapuru

Subi a serra a procura de caçar
Onde ele está
Pra dizer se a mata está viva
Pro meu povo desfrutar

Tem tejo, preá e mocó
Tem veado, raposa e tatu
Sou guerreiro e vivo da caça
E não temo a nenhum

Sou Tapeba, sou Pitaguary
Jenipapo e Tremembé
Quem quiser conhecer a nossa força
 Venha dançar o Toré.

(Tava lá no rio – Cântico indígena)

Figura  22  –  Cântico  indígena  “Tava  lá  no  rio”,  contendo  representantes  da  flora  e  fauna  local  e  imagens
representando a fauna local.

Fonte: autora, 2018.
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Os  estudantes  também  pintaram  diversas  imagens  representando  a  ave  Jandaia

(Aratinga jandaya), anteriormente comum em uma duas comunidades que compõe o povo

Tapeba na Caucaia, conhecida como comunidades da Jandaiguaba I e II. Este nome foi dado

em referência ao canto da ave bem como sua grande presença durante a ocupação da região. A

Figura 23 mostra as pinturas realizadas pelos estudantes, bem como o texto produzido pela

professora relatando a história da comunidade.

Ainda  em  relação  à  fauna  da  região,  os  estudantes  do  Ensino  Fundamental  I

apresentaram um trabalho sobre a importância da pesca no rio do camarão, conhecimento

popularmente como “pitu”, e de peixes no rio Ceará.

Os  estudantes  apresentaram  o  trabalho  utilizando  tecido  não  tecido  (TNT)  azul

representando o rio, garrafas de politereftalato de etileno (PET) reutilizadas, representando as

armadilhas  para  captura  dos  animais,  e  papéis  com desenhos  coloridos  representando  os

animais.

Figura 23 – Pinturas realizadas pelos estudantes representando a Jandaia, ave que deu nome às comunidades
Jandaiguaba I e II do povo Tapeba.

Fonte: autora, 2018.

A pesca no rio Ceará bem como na lagoa dos Tapeba, também localizada no distrito de

Capuã,  Caucaia,  ainda  é  uma  importante  fonte  de  renda  e  alimentação  para  as  diversas

comunidades pertencentes ao povo Tapeba (Figura 24).
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Figura 24 – Trabalho dos estudantes representando a pesca de camarão de água doce e peixes no rio Ceará.

Fonte: autora, 2018.

Em relação à flora, os estudantes apresentaram trabalhos sobre as sementes utilizadas

no artesanato indígena, bem como as plantas medicinais utilizadas na comunidade.

A partir de um trabalho de campo desenvolvido por uma das professoras da escola, os

estudantes  visitaram a  casa  de  uma  das  lideranças  da  comunidade,  onde  conheceram as

plantas medicinais utilizadas nas celebrações religiosas e no tratamento de doenças dentro da

comunidade.  O  trabalho  dos  estudantes  (Figura  25)  traz  os  nomes  dos  membros  da

comunidade  que  são  referência  em medicina  indígena  e  as  principais  plantas  medicinais

utilizadas  pela  comunidade,  como malva  (Malva sylvestris),  hortelã  (Mentha sp.),  babosa

(Aloe vera), romã (Punica granatum), pata de vaca (Bauhinia forficata), alfavaca (Ocimum

basilicum),  capim  santo  (Cymbopogon  citratus),  laranjeira  (Citrus  sinensis)  e  cidreira

(Melissa officinalis). 
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Figura 25 – As plantas medicinais na comunidade Tapeba do Trilho – mural confeccionado pelo 3º ano A, Ensino
Fundamental I, a partir de uma visita de campo na própria comunidade. 

Fonte: autora, 2018.

Estudantes e professores do Ensino Fundamental também confeccionaram um cartaz

com os principais materiais utilizados na confecção do artesanato indígena na região, como

penas e sementes (Figura 26). Dentre as sementes consideradas importantes para o artesanato

Tapeba, destacam-se: sabonete, açaí, mucunã, gergelim do mato, flambor, linhaça, jequiriti,

mulungu e falso pau-brasil.  Também são utilizados outros materiais  como penas  de aves,

conchas de bivalves e monovalves, pedaços de bambu e tucum.

Outro  ponto  importante  observado  foi  as  professoras  do  ensino  fundamental

realizando  pintura  corporal  nos  estudantes  para  a  apresentação  dos  trabalhos.  A pintura

corporal foi observada de forma constante ao longo das pesquisas de campo desta pesquisa,

apontando a sua importância nos momentos festivos e a preservação da cultura indígena do

povo Tapeba (Figura 27). 
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Figura 26 – Principais materiais utilizados na confecção de artesanato indígena Tapeba.

Fonte: autora, 2018.

Figura 27 – Professora realizando pintura corporal em estudante para apresentação dos trabalhos na escola.

Fonte: autora, 2018.

Na  sala  onde  se  apresentaram  os  estudantes  do  Ensino  Fundamental  II  foram

contemplados trabalhos relativos à cultura do povo Tapeba, Tapuia, Gavião, Jenipapo-kanindé

e Potigurara. 
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Dentre  os  trabalhos,  destaca-se  a  alimentação  típica  dos  povos  indígenas,  como

mugunzá, biju, tapioca, peixe (cará) frito com farinha, siri cozido, batata doce, macaxeira e

banana torrada, caju, côco e mamão (Figuras 28 e 29). 

Figura 28 – Comidas típicas dos povos indígenas do Ceará, como a macaxeira, o cará torrado (à esquerda) e o
mugunzá (à direita).

Fonte: Autora, 2018.

Figura  29  –  Estudantes  apresentando  elementos  da  cultura  indígena  da  etnia  Gavião,  como  vestimentas
tradicionais, maracas, palavras em Tupi e alimentação típica (tapioca).

Fonte: Autora, 2018.
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Nas  apresentações  dos  estudantes  destacam-se  elementos  como  os  artefatos

produzidos  com sementes,  palha,  tecidos  e  barro  utilizados  pelos  povos  indígenas  como

artesanato, peças decorativas, bem como no dia a dia e na culinária tradicional (Figura 30).

Figura 30 – Artefatos utilizados pelos povos indígenas do Ceará produzidos a partir de sementes, palha, e barro.

Fonte: autora, 2018.

Dentre os trabalhos apresentados pelos estudantes do Ensino Médio, destacam-se as

danças típicas dos povos indígenas, como também um mapa produzido pelos estudantes do 2º

ano, que apresenta a localização de todas as etnias indígenas reconhecidas no estado do Ceará

(Figura 31).

Após  a  apresentação e  visitação  dos  trabalhos  nas  salas,  a  comunidade escolar  se

reuniu no pátio da escola para a apresentação de todos os trabalhos. Estudantes e professores

formaram um círculo  para  assistir  às  apresentações,  que  foram realizadas  das  turmas  do

Ensino Infantil ao Ensino Médio. A Figura 32 registra o momento das apresentações do turno

da tarde no pátio da escola.

Após todas as apresentações, a comunidade escolar foi convidada pelo professor Assis

para a dança do toré no pátio central, finalizando o dia de apresentações culturais na escola

(Figura 33).
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Figura 31 – Mapa do Ceará com a localização das etnias indígenas do estado.

Fonte: autora, 2018.

Figura 32 – Momento das apresentações no pátio da escola.

Fonte: autora, 2018.
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Figura 33 – Dança do toré realizada pela comunidade escolar no final do dia de apresentações culturais na 
escola.

Fonte: autora, 2018. 

10/10/2018 – Seleção dos trabalhos e ensaio para a Feira Cultural e Festa da Carnaúba

Esta  visita  foi  realizada  no  período  da  manhã.  Após  o  horário  do  intervalo,

professores, estudantes e a diretora da escola se reuniram no pátio escolar pra definir como

seria a apresentação da escola durante a Feira Cultural Tapeba.

O roteiro da apresentação foi definido pela gestão escolar junto aos professores, e na

ocasião  o  mesmo  foi  entregue  aos  participantes  em  formato  impresso.  Em  círculo,  os

participantes fizeram considerações, discutindo e opinando sobre o formato da apresentação a

ser realizada pela escola. 

Após as discussões, foi realizado um ensaio das apresentações a serem realizadas no

dia da Feira Cultural Tapeba. A apresentação será descrita no dia da apresentação da escola na

Feira, que ocorreu no dia 20 de outubro.

O momento dessa reunião foi gravado em áudio e registrado em fotos (Figura 34).
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Figura 34 – Reunião da comunidade escolar para seleção e ensaio da apresentação da escola na Feira Cultural 
Tapeba.

Fonte: autora, 2018.

18/10/2018 – Primeiro dia da Feira Cultural do povo Tapeba

No dia 18 de outubro teve início a XVIII Feira Cultural do povo Tapeba. Na ocasião,

foi  possível  acompanhar  os  trabalhos  produzidos  pelas  escolas  dessa  etnia,  que  foram

montados nas ocas, assim como apresentados no centro do Terreiro Sagrado dos Pau Branco,

localizado no distrito  de Capuã,  município de Caucaia.  Durante a ocasião também foram

realizados rituais sagrados como o cântico e dança do Toré, assim como a realização de jogos

indígenas.

Ao chegar ao Terreiro Sagrado dos Pau Branco, comunidades Tapeba e visitantes são 

recepcionados por uma placa que nomeia o local e alerta sobre a importância de não se jogar 

lixo, não fazer fogo e não incomodar os animais (Figura 35).
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Figura 35 – Placa presente na entrada do Terreiro Sagrado dos Pau Branco.

Fonte: autora, 2018.

Durante a preparação para a Festa da Carnaúba, as comunidades escolares constroem

suas ocas com barro, galhos, troncos de carnaúba e palha, que são utilizadas para a exposição

dos trabalhos durante a Feira Cultural (Figuras 36 e 37).

Figura 36 – Oca da EI Anama Tapeba, apresentando os trabalhos produzidos por essa comunidade escolar.

Fonte: autora, 2018



114

Figura  37 – Oca de  EI  Tapeba do  Trilho contendo os  trabalhos produzidos  por  estudantes  e  professores  e
decorada com o artesanato e vestes tradicionais da comunidade.

    

   
      

Fonte: autora, 2018.

Foram observados os trabalhos presentes em todas as ocas com o objetivo de captar os

elementos da fauna, flora e território relevantes para o povo Tapeba. Dentre os elementos

observados, destacam-se:

- Trabalhos confeccionados com sementes, palha, folhas, galhos, partes da carnaúba e outros

materiais naturais, representando elementos do território e da cultura indígena. (Figura 38).

-  Pinturas  corporais  realizadas  nos  participantes  do  evento,  incluindo  não-indígenas,

utilizando urucu, jenipapo e carvão (Figura 39).

-  Trabalhos representando a importância das sementes utilizadas no artesanato, a carnaúba,

assim como o molusco Pomacea canaliculata, popularmente conhecido como Uruá, coletado

nas lagoas da região e utilizado na alimentação (Figura 40).

-  Presença  marcante  do  artesanato,  vestes  tradicionais,  maracas  e  instrumentos  de  caça

confeccionados com sementes, penas e galhos (Figura 41).

- Faixas e cartazes contendo mensagens sobre a importância do ambiente, território, da luta

indígena, bem como a demarcação das terras  (Figura 42).

- Produções enfatizando a importância das ervas medicinais na comunidade, assim como a

utilização de cada erva na medicina indígena (Figura 43).
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Figura 38 – Elementos do território e da cultura Tapeba confeccionados a partir do uso de sementes, palha, folhas
e galhos.

 

Fonte: autora, 2018.

Figura 39 – Pinturas corporais realizadas nos participantes do evento, incluindo não-indígenas, utilizando urucu,
jenipapo e carvão.

Fonte: autora, 2018.
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Figura 40 – Sementes utilizadas no artesanato, partes da carnaúba e o molusco “uruá” representando espécies
importantes para a cultura e alimentação Tapeba.

Fonte: autora, 2018.

Figura  41 – Maracas,  instrumentos  de  caça,  artesanato e  vestes  tradicionais  confeccionados  com sementes,
penas, palha e galhos.

Fonte: autora, 2018.
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Figura 42 – Faixas e cartazes contendo mensagens sobre a importância do ambiente, território, da luta indígena,
bem como a demarcação das terras.

Fonte: autora, 2018.
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Figura 43 – A utilização de plantas e saberes da comunidade na medicina Tapeba.

Fonte: autora, 2018.

Também foram observadas  as  apresentações  de  três  escolas  no  centro  do  Terreiro

Sagrado dos Pau Branco. Dentre elas, destacam-se as apresentações das escolas indígenas

Tapeba Capoeira e Narcisio Ferreira Matos.

A EI  Tapeba  Capoeira  representou  a  história  de  Dona  Nilza,  fato  que  marcou  a

comunidade Tapeba do Trilho. A história narra um incêndio em sua residência (que na época

era construída com barro e palhas) tendo sido ocasionado pelas faíscas da Maria Fumaça que

cruzava os trilhos enquanto a mesma pescava na lagoa do Capuã (Figura 44). Seus filhos
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ficaram presos na residência enquanto o fogo se alastrava, mas com a ajuda da comunidade,

as crianças foram salvas. Durante a encenação do ocorrido, professores e estudantes cantaram

e dançaram o cântico a seguir:

 

“Água salobra, água do mar

São águas do meu penar

A camboa é água do rio

Quando o rio se encontrar com o mar

A camboa é uma água salobra

Como as lágrimas do meu penar

A camboa é uma água salobra

Como as lágrimas do meu penar

Água salobra, água do mar

São águas do meu penar.”

Figura 44 – EI Tapeba Capoeira representando a história do incêndio que marcou a Comunidade Tapeba do
Trilho.

Fonte: autora, 2018

Desde então a comunidade cresceu, deu origem a novas famílias, se fortaleceu, e se

tornou  uma  das  maiores  comunidades  Tapeba.  Ao  final  da  apresentação,  o  apresentador

convidou os parentes da comunidade escolar para a dança o Toré, afirmando que esta era uma

das maiores manifestações da espiritualidade, fonte de resistência e luta incansável pela busca

da mãe terra  (Figura 45).
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A dança do Toré foi constante durante as apresentações das escolas, que abordaram

temas  como a  história,  espiritualidade  e  a  importância  da  pesca,  da  caça  e  da  coleta  de

moluscos para o povo Tapeba (Figura 46).

Figura 45 – Dança do Toré realizada pela comunidade escolar da EI Tapeba Capoeira.

Fonte: autora, 2018.

Figura 46 – Importância da caça e da coleta do “uruá”, representada pela EI Narcisio Ferreira Matos.

Fonte: autora, 2018.
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Também é importante citar que ao longo do dia foram observados rituais sagrados

bem como a relação entre a comunidade e a Lagoa dos Tapeba, onde são realizadas atividades

de pesca, jogos indígenas como a competição de nado (duathion) e a briga de galo, sendo

também utilizada para o banho e a diversão das crianças (Figura 47).

Figura 47 – Briga de galo, Duathion e banho na Lagoa dos Tapeba.

Fonte: autora, 2018.

20/10/2018 – Apresentação da EI Tabepa do Trilho e Festa da Carnaúba

No dia  20  de  janeiro  foi  possível  acompanhar  o  encerramento  da  Festa  Cultural

Tapeba com o desfile de vestes tradicionais e a apresentação da EI Tapeba do Trilho.
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Durante o desfile de vestes tradicionais foi observado que tanto a “passarela” como as

vestimentas e pinturas corporais utilizavam como matéria-prima elementos do extrativismo

vegetal e animal.

Os  participantes  desfilaram também com itens  como maracas,  artefatos  de  caça  e

pesca, e pinturas corporais diversas feitas com tinta produzida a partir de urucum e jenipapo. 

Os participantes, divididos por gênero e faixa etária, eram apresentados durante sua

entrada,  assim  como  a  escola  quem  representavam,  bem  como  o/a  artesão(ã)  que

confeccionou cada vestimenta.

Para construção da “passarela” na qual ocorreu o desfile foram utilizados tapetes de

palha e folhas de carnaúba para decoração. Dentre os materiais utilizados nas vestimentas e

artesanatos apresentados durante o desfile, destacam-se: palha de carnaúba e buriti, sementes

diversas, penas e conchas de moluscos (Figura 48).

Figura 48 – Desfile de vestimentas tradicionais.

Fonte: autora, 2018.



123

É importante ressaltar que o desfile das vestimentas tradicionais resgata a história, a

cultura,  o  artesanato  e  as  relações  entre  comunidades  e  meio  ambiente  a  partir  do

extrativismo. A Figura 49 destaca o painel que representa a importância da carnaúba para o

povo Tapeba. Da construção de suas moradias à alimentação, para estas comunidades tudo da

carnaúba pode ser aproveitado. Assim, a carnaúba é sinônimo de vida e esperança para o povo

Tapeba. 

Figura 49 – Importância da Carnaúba para o povo Tapeba.

Fonte: autora, 2018.

O encerramento da Feira Cultural do povo Tapeba se deu com a apresentação da EI

Tapeba do Trilho. Para a ocasião, a escola preparou uma apresentação que simbolizasse as

etnias  indígenas  do  Estado do Ceará,  chamada “Povos Indígenas:  diversidade  cultural  do

Ceará.  A diretora Iolanda iniciou a  apresentação falando sobre o projeto desenvolvido na

escola  com  estudantes  da  Educação  Infantil  ao  Ensino  Médio,  que  culminou  nesta

apresentação. Ela ressaltou que o objetivo dos trabalhos era estudar a diversidade étnica e
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cultural do Ceará, aprimorando os conhecimentos referentes às 14 etnias indígenas do estado,

bem como estimulando a valorização da cultura dos povos indígenas.

A diretora ressaltou que até a década de 80 o estado do Ceará ignorava a existência de

comunidades  indígenas,  tendo  o  povo  Tapeba  como  um dos  principais  a  se  mobilizar  e

reivindicar o reconhecimento de indígenas no estado.

“Nós,  povos  indígenas,  temos  que  mostrar  e  praticar  a  nossa

cultura.” 

(Professora Iolanda, diretora da EI Tapeba do Trilho)

Então, professores, estudantes e lideranças da comunidade Tapeba do Trilho deram

início à homenagem às 14 etnias indígenas do Ceará. Vestidos com trajes tradicionais e ao

som de maracas e cânticos com os nomes das etnias, cada participante dançou pelo terreiro

sagrado dos Pau Branco com uma bandeira representando cada uma delas (Figura 50). 

Figura 50 – Início da apresentação da EI Tapeba do Trilho, com homenagem às 14 etnias indígenas do estado do
Ceará.

Fonte: autora, 2018.

Após a entrada dos representantes das 14 etnias indígenas do estado, as bandeiras

foram  fixadas  e  a  diretora  ressaltou  a  importância  da  união  desses  povos  em  um  só
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sentimento: gratidão à mãe natureza pela existência de cada uma dessas comunidades (Figura

51).

A partir  desse momento,  Tapeba,  Pitaguary,  Tremembé e Jenipapo-kanindé fizeram

parte  da  apresentação  da  escola,  representando  cada  uma  dessas  etnias  a  partir  de

apresentações realizadas por estudantes e professores.

A primeira delas, chamada “A dança do passarinho”, relacionou os cânticos indígenas

aos cânticos das aves. Os estudantes cantaram e dançaram ao som das maracas, simbolizando

os cânticos e representando o comportamento reprodutivo de algumas espécies de aves que

apresentam rituais de dança para acasalamento (Figura 52).

Figura 51 – Etnias indígenas do Ceará representadas nas bandeiras.

Fonte: autora, 2018.

Figura 52 – “A dança do passarinho”, apresentação realizada por estudantes da EI Tapeba do Trilho.

“Índia índia vai cantar

E os amigos escutar

Índia índia vai cantar

E os amigos vão dançar

A dança do passarinho

Todo mundo vai dançar

Passarinho tá, tá chamando

Passarinho tá, tá chamando”.

(Cântico da apresentação “A dança do
passarinho”)

Fonte: autora, 2018
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Outra  apresentação  importante  para  a  construção  deste  trabalho  consistiu  na

representação da pesca de siri, realizada por dois estudantes. Também ao som de maracas e

cânticos indígenas, os estudantes travaram uma batalha entre o pescador e as garras do siri

(Figura  53),  demonstrando  a  relação  íntima  entre  a  fauna  local  e  as  fontes  de  renda  e

alimentação do povo Tapeba. 

Figura 53 – Representação da pesca do siri realizada pela EI Tapeba do Trilho.

Fonte: autora, 2018.

Os professores  da  EI  Tapeba  do  Trilho  também trouxeram para  o  público  alguns

símbolos importantes da cultura indígena do Ceará. 

O primeiro  deles  foi  a  folha  da  Carnaúba (Copernicia  prunifera),  simbolizando  a

importância dessa espécie vegetal para o povo Tapeba (Figura 54). 

Desde os antepassados aos dias atuais, a Carnaúba é considerada a árvore fonte de

vida dos Tapeba, sendo homenageada todo dia 20 de outubro por meio da Festa da Carnaúba.

Ela é utilizada desde a construção das antigas ocas, como também fonte de alimento e renda

para as comunidades Tapeba atuais, que utilizam seus elementos desde a raiz até as folhas.
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Figura 54 – Professor Assis com a palha da Carnaúba, considerada fonte de vida para o povo Tapeba.

Fonte: autora, 2018.

Em seguida, o povo Pitaguary foi simbolizado por folhas de Mangueira (Mangifera

indica), representando a centenária Mangueira sagrada, constantemente identificada como a

figura da mãe natureza,  a que protege,  dar paz e  conforto espiritual  para este  povo. Já a

Imburana  (Commiphora  leptophloeos)  foi  apresentada  como  símbolo  do  povo  Jenipapo-

Kanindé. Todos os anos, na Festa do Marco Vivo, realizada no mês de abril, o povo Jenipapo-

Kanindé planta um tronco de Imburana. Ao redor da Imburana é realizada a dança do Toré,

representando suas lutas e conquistas.  Apresentado em um pote de barro,  o mocororó foi

simbolizou o povo Tremembé. Essa bebida, produzida a partir da fermentação do suco do

caju, é considerada sagrada tanto para o povo Tremembé, como também para as demais etnias

indígenas do estado. Utilizada em rituais sagrados, sua origem relembra os antepassados e a

tradição indígena perpetuada mesmo após a colonização. 

Por fim, a comunidade escolar realizou a dança do Torém em homenagem ao povo

Tremembé, e em seguida a dança do Toré, importante característica cultural e espiritual dos

povos indígenas do Ceará.

Com o encerramento da Feira Cultural, deu-se início à Festa da Carnaúba, onde foram

observadas  falas  de  lideranças  indígenas  sobre  o  atual  contexto  político  e  os  desafios

vivenciados pelas comunidades indígenas, como também a realização de rituais sagrados ao
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redor da Carnaúba (Figura 55). Durante o ritual sagrado, é constante o agradecimento à mãe

terra e aos elementos da natureza considerados sagrados para os povos indígenas.

Figura 55 – Ritual sagrado do Povo Tapeba ao redor da Carnaúba – Festa da Carnaúba.

Fonte: autora, 2018.

“Oh salve os índios da terra, 

Oh salve o Deus Tupã, 

Oh salve a nossa mãe Terra.”

(Ritual Sagrado – Festa da Carnaúba do povo Tapeba)
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APÊNDICE C – ROTEIROS DAS ENTREVISTAS COM A DIRETORA (LIDERANÇA
DA COMUNIDADE) E O PROFESSOR DE BIOLOGIA

Entrevista 1 – Diretora escolar e liderança da comunidade Tapeba do Trilho

Pergunta 1 – O que é Ciência para a comunidade escolar e qual a importância da Ciência para

o movimento indígena?

Pergunta 2 – Ao longo da pesquisa observei alguns trabalhos abordando a pesca do pitu e a

coleta do uruá (caramujo), essa atividade ainda é relevante para a comunidade?

Pergunta 3 – Na sua visão de liderança e membro da comunidade do Trilho,  como era o

território antes e como ele está hoje?

Pergunta 4 – O que vocês sonham pro futuro e como a escola contribui pra isso?

Pergunta 5 – Ao analisar o entorno da escola, observei muito lixo. Perguntei a uma moradora

da comunidade se havia coleta de lixo, ela disse que sim, mas que não sabia o dia. Como você

vê essa questão?

Entrevista 2 – Professor de Ciências e Biologia na EI Tapeba do Trilho

Pergunta 1 – O que é Ciência para você e qual a importância da Ciência para a educação

indígena?

Pergunta  2  –  Como  o  Ensino  de  Ciências  auxilia  na  reafirmação  da  cultura  e  tradição

indígena?

Pergunta 3 – Qual a sua visão sobre o território: como era, como está e o que vocês sonham

pro futuro?

Pergunta 4 – O que você vê como maiores problemas socioambientais vivenciados pelo povo

Tapeba do Trilho?

Pergunta 5 – Como você vê a Festa da Carnaúba como ferramenta pro ensino de Ciências e

Biologia na escola?
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APÊNDICE D – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS

Entrevista 1 – Diretora escolar e liderança da comunidade Tapeba do Trilho

Pergunta 1 – A Ciência é trabalhada em todas as escolas indígenas, desde a educação infantil

ao  ensino  médio,  onde  ela  é  mais  abrangente,  sendo  neste  ponto  que  nós  indígenas  nos

identificamos, pois podemos aprofundar a questão dos recursos naturais. Nesse ponto nosso

povo é muito privilegiado, pois temos os carnaubais, lagoas, rios, fontes de água, e também a

questão das árvores frutíferas. Esse é um ponto muito forte na sobrevivência do povo, pois

desde os antepassados aos indígenas atuais, a coleta e venda de frutas de época permite a

sobrevivência  de  muitos  indígenas,  principalmente  na  comunidade da  Lagoa dos  Tapeba.

Quando é época do caju, toda a comunidade se volta para a coleta e venda não só do caju, mas

também de seus derivados. Quando é época da manga, é a manga; no começo do ano é o cajá,

e assim sucessivamente, então é de acordo com a fruta de época, como a gente chama. E a

disciplina de Ciências é exatamente onde a gente vem trabalhar e explorar essas questões, o

território,  o  meio  ambiente,  as  fontes  de  água presentes  na  comunidade,  e  onde também

frisamos a importância das retomadas. As retomadas do trilho geraram espaços onde agora

conseguimos cultivar árvores frutíferas e caçar. Pra nós, as retomadas permitiram redescobrir

o território; essa parte atrás da escola veio de quatro retomadas, a gente não tinha acesso por

estar com posseiros e hoje estamos fazendo uma redescoberta grande nesse território. Todas as

caças ainda estão lá preservadas… é tanto preá, coisas que achávamos que estavam extintas,

mas, na verdade, era porque nós indígenas não tínhamos acesso. E todas essas questões são

trabalhadas na escola. Essa questão da redescoberta da caça é algo novo não só para as novas

gerações, mas para nós de uma geração mais sofrida também. Estamos redescobrindo nosso

próprio território e tradições,  porque nós não tínhamos acesso ao território. E hoje,  que a

gente tem acesso, a gente está vendo que a caça não tava extinta, ela tava lá, mas a gente não

colocava os pés porque não podia.  As árvores frutíferas  também estão lá.  As frutas eram

gastas pela terra pois não tinha ninguém pra fazer uso delas, nem pra alimentação, nem pra

parte  de  coleta  como  fonte  de  renda  pras  famílias.  A gente,  enquanto  liderança  já  vem

discutindo, buscando parceiras com os produtores para montar uma cooperativa e produzir

frutos e polpas dentro da comunidade, abastecendo as escolas e fortalecendo a agricultura
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familiar.  É um sonho pra gente,  aproveitar  essa produção de frutos para gerar renda pras

famílias.

Pergunta 2 – Eu vim de uma geração onde eu e meus irmãos se alimentava diariamente da

coleta de uruá e hoje eu sinto muita falta. Por exemplo, os meus filhos só escutam eu falar que

cresci  comendo uruá,  mas  eles  nunca  comeram.  Isso  já  deixa  a  gente  enquanto  indígena

preocupado, pois hoje tempos pouco. Aquela lagoa que hoje sedia a Feira Cultural (Lagoa dos

Tapeba) era um dos pontos onde a coleta do uruá era muito frequente, tinha demais. Minha

mãe fala que saía e em uma hora já trazia o tacho cheio. E eram várias pessoas, a maioria

mulheres. As mulheres da comunidade que tinham mais essa prática da coleta do uruá. Na

lagoa do Capuã e na lagoa do Genipabu, hoje ele está escasso. E a questão do pitu é mais na

Comunidade da Ponte, lá ainda tem muito pitu, siri, guaiamum e outros peixes… o mangue

ainda  está  dando  essa  subsistência  pro  povo  da  Ponte.  Você  ainda  vê  eles  naquelas

barraquinhas vendendo, mas isso para aquele povo de lá,  pras outras comunidades não, a

gente tinha o uruá. Mas a questão dos peixes também está ficando escassa, hoje o peixe é por

época, antes não era por época, e aqui o uruá está escasso, o que é uma pena, pois é uma

comida deliciosa e essa geração mais nova ainda não teve o prazer de saborear.

Pergunta 3 – Até o ano de 2004, você chegava na comunidade do trilho e ela se resumia ao

trilho, às casas todas apertadinhas, e as demais áreas todas cercadas; essas áreas aqui ao redor

da escola, do posto de saúde até lá embaixo, era só área cercada, e áreas onde os indígenas

não podiam nem colocar as mãos na cerca que já ouviam “ah, olha os índios, aqui não”,

porque era do posseiro. E era nessas áreas que estavam as lagoas, a caça, as frutas. Em 2002 a

nossa  escola  perdeu  a  construção  de  um prédio  porque  não  tinha  o  terreno.  A escola  já

funcionava desde 1992 em locais  improvisados,  embaixo de pé  de árvore,  em quintal  de

lideranças, mesmo nessa situação a escola ia crescendo em número de alunos. Mesmo sem ter

o prédio a escola tinha uma credibilidade imensa nessa comunidade, todo mundo confiava

naquela  escola  indígena  diferenciada.  E  eu  pensava  “meu  Deus,  nós  não  temos  nada  a

oferecer  a  esse  povo”  e  a  escola  crescendo.  Em  2002  foi  quando  realmente  as  coisas

aconteceram. As coisas acontecem nas nossas vidas que é pra jogar a gente pra cima pra

quando gente cair, já cair em pé, e dizer assim, eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma
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coisa. E foi isso que aconteceu, em 2002, no mesmo ano em que foi construída a EI Índios

Tapeba, era pra ter sido construída uma escola aqui, naquele mesmo padrão de lá, mas nós não

tínhamos uma terra pra colocar nem uma sala de aula. Pra uma escola que na época já estava

com 148 alunos e não tinha o espaço, aquilo ali  foi  frustrante.  O prédio acabou indo pra

Monsenhor Tabosa (município). Se você buscar o Diário Oficial do Estado de 2002, você vai

ver, mas o trilho vai botar uma escola onde? De 2002 a 2004, por questões políticas do povo,

eu virei liderança a partir dos interesses da comunidade. Foi um desafio, mas estou aqui até

hoje.  Então  foi  quando  a  gente  recomeçou,  e  eu,  como  diretora  da  escola,  puxei  essa

discussão: “Vamos recuperar o que a gente perdeu”, “E tem como?” (falaram), “Tem, tem

porque o governo do estado não vai  parar  com a construção de só duas escolas,  vão vir

outras”. Aí, em 2004, nós retomamos essa área da escola. Então a escola veio pra cá, embaixo

de  lonas,  mas  agora  em um ponto  fixo,  e  em 2010  conseguimos  que  esse  prédio  fosse

inaugurado.  Depois  começamos  de  fato  a  agregar  um território  que  é  nosso.  Tiramos  as

famílias que estavam todas “umas em cima das outras” e retomamos uma área para moradia,

que é essa área aqui do lado, onde eu moro. A gente reservou uma parte pra construir um pólo

base, que foi construído agora há pouco, e depois foi se fundindo a partir das retomadas: essa

é pra moradia, essa nós vamos pegar para plantio, outra pra preservação ambiental, de árvores

frutíferas e caça. Quem andou aqui nos anos 90, se voltar hoje, vai achar que está em outro

lugar, pois essa área era toda cercada e vigiada por capangas, sem nenhuma produtividade.

Hoje  essa  área  está  toda  povoada,  e  possibilitou  a  volta  de  muitos  indígenas  para  a

comunidade. Por outro lado, vem gente com outros interesses; é indígena, mas vem de outra

realidade, com outras intenções, outros hábitos, gerando choque cultural e problemas para a

comunidade. Tivemos conflitos entre nós, tivemos sim, mas nosso caminho é esse, nosso foco

de luta é esse.

Pergunta 4 – A nossa escola é um espaço aberto pra todo tipo de projeto que você imaginar. A

gente já teve projeto voltado pra questão ambiental com os defensores da água, um projeto

belíssimo de monitoramento das fontes de água da comunidade, um projeto da ADELCO,

chamado Tribo das Águas. Os estudantes tinham todo um cronograma de análise das águas

das lagoas, chafariz, toda fonte de água do território. A escola sempre se coloca como esse

espaço, espaço para formar, e aqueles que participam dos projetos serão os multiplicadores, já
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que não temos como inserir a escola como um todo. Já as atividades pedagógicas da escola

contemplam a todos, por meio do currículo, dos trabalhos e projetos como você acompanhou,

buscando despertar no aluno a visão das coisas riquíssimas do nosso território: a carnaúba, os

artesões, a venda do artesanato. Você hoje anda em Fortaleza e vê nosso artesanato, em outros

estados também, trabalhos feitos da carnaúba, das sementes… e a escola tem esse papel: o

aluno sendo cutucado a ver essa riqueza que está tão perto da gente e a gente muitas vezes não

vê, e a Feira Cultural tem essa intenção. As ocas, os trabalhos, tudo ali é construído com

recursos naturais do território,  principalmente a carnaúba. Não é qualquer carnaúba que a

gente derruba, tem um trabalho de escolha da parte do carnaubal que será utilizada, há um

trabalho interessante de conservação.

Pergunta 5 – Nós tivemos e temos muito problema com a questão da coleta de lixo. Há uns

dois anos atrás o ponto de referência para chegar na escola era um lixão, e era ali em frente

onde hoje é o Posto de Saúde. A gente já tinha o hábito de citar  o lixão como ponto de

referência pra chegar na escola, era horrível. Esse foi mais um trabalho que começou dentro

da escola:  a questão do lixo.  A gente mobilizou a  comunidade,  a Secretaria  de Saúde do

Município, o posto de saúde e a SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena), tudo isso

pedindo um carro pra coletar o lixo. A comunidade alegava “a gente coloca o lixo lá porque

não tem onde colocar”, e realmente não tinha, então foi um trabalho de formiguinha. Toda

reunião  da  comunidade tinha  a  pauta  do  lixo.  A gente  fez  projeto  escolar  sobre  isso,  os

estudantes fizeram mutirões pegando plástico, chegamos a fazer gincanas para coleta do lixo,

pra ver quem conseguia mais garrafas plásticas. Mas quando eu vi aquela montanha de lixo,

eu pensei “meu Deus, e agora? A gente pegou o lixo da comunidade e trouxe pra dentro da

escola”.  Mas  conseguimos  um  rapaz  de  uma  cooperativa  que  comprava  o  lixo,  ainda

conseguimos renda pra escola. Fizemos isso umas quatro vezes, quando a gente fazia, ficava

lindo e maravilhoso, mas logo já estava cheio de lixo de novo. Aí passava uma caçamba uma

vez no mês, levava muito lixo, mas na outra semana, nada. Ano passado que conseguimos que

tivesse uma coleta pelo menos uma vez na semana, mas não tem horário pra passar, pode

passar à noite,  às vezes não passa,  mas eu considero que já foi pior,  era horrível,  e todo

pontapé foi dado a partir da escola.
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Entrevista 2 – Professor de Ciências e Biologia na EI Tapeba do Trilho

Pergunta 1 – A Ciência é uma pesquisa avançada daquilo que o ser humano aprende, onde ele

vai  se  especializando  e  descobrindo  onde  ela  vai  ser  usada.  Seja  pegando  materiais  da

comunidade ou de fora, e se aquilo trará algum ganho positivo pra comunidade.

Pergunta 2 – Pode contribuir no sentido de esclarecer alguns conhecimentos da comunidade,

como por exemplo, o uso das plantas medicinais. Com o avanço da Ciência, pode acontecer

alguma revolução na utilização dessas plantas. As vezes a Ciência nos mostra que algumas

tradições  podem ser  modificadas,  como a forma mais  eficaz de fazer  um chá  ou utilizar

determinada planta. A Ciência e a cultura têm que andar juntas. Hoje já sabemos que algumas

plantas fazem mais efeito que remédios de farmácias e esses remédios podem até causar vício.

Então, pra gente, Ciência e Cultura tem que andar junto, mas hoje, na nossa comunidade,

infelizmente o povo tem mais remédio de farmácia que planta medicinal, porque é mais fácil e

acham que o  efeito  é  mais  rápido,  mas  acaba  que  a  gente  perde  as  antigas  tradições  da

comunidade.

Pergunta 3 – Nosso território Tapeba já foi muito grande, de mais ou menos trinta mil hectares

de terra,  que foi reduzido pra cinco mil  e  poucos hectares,  sendo que essa área não está

totalmente em nossa posse. Sabemos que está delimitado dentro da área indígena Tapeba, mas

não está totalmente em nossas mãos. No decorrer do tempo, pra que esse território ficasse em

nossas mãos, nós resolvemos fazer o que nós chamamos de retomadas, que é pegar de volta

aquilo que nos foi tirado. Não tenho em mente hoje quantas retomadas nós Tapeba temos, mas

eu sei falar que nós aqui da comunidade Tapeba do Trilho temos cinco áreas de retomadas e

uma delas é essa aqui da escola. Nós até perdemos uma escola por falta de espaço, nós não

tínhamos, até que a gente caiu em si de que tinha que fazer alguma coisa pra não perder essa

escola que hoje está aqui. Então, a nossa expectativa, que é o objetivo do movimento Tapeba,

é que a terra seja demarcada, não sei quanto tempo isso vai demorar pra chegar, mas que

chegue. Esse território é território Tapeba, e quem deve usufruir são os Tapeba. Mas enquanto

isso não sai, nosso processo de demarcação é a retomada, mesmo, é enfrentamento. Pois se a

gente fosse esperar pelo governo, a gente vivia jogado, de aluguel em aluguel, já são muitas
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décadas de espera. Com o governo que nós temos hoje, tem que ir pra luta, mesmo. Já foi

difícil com um governo que a gente achava que não ia ser tão ruim para nós, imagina com

esse aí que virá, a tendência é piorar. Mas como a gente tem sempre uma bandeira de luta, não

vamos desistir nunca. A escola é fundamental nesse processo, porque é ela que vai mostrando

no  concreto  a  autoidentificação  e  que  esse  espaço  é  espaço  de  retomada,  temos  que

prosseguir. Ninguém dura pra sempre, alguém tem que continuar, é uma luta contínua. Nossos

direitos estão sendo retirados, se não tiver quem lute, aí será retirado em sua totalidade. Então

a escola foi pensada pra isso, dar continuidade na luta do movimento indígena.

Pergunta 4 – Na questão social o maior problema é que não somos uma comunidade isolada,

temos  muito  contato  com não-índios,  pessoas  que  tem pensamentos  contrários,  as  vezes

pensamentos de nos retroceder, querer tomar nossa identidade. Temos que fazer um trabalho

muito forte de autoafirmação, afirmar nossa identidade, quem somos e o que queremos.

Na questão ambiental,  com as retomadas nós trouxemos de volta algo que estava fora do

nosso alcance e a preservação da natureza. Numa das retomadas que nós fizemos, um dos

posseiros estava destruindo tudo, ele ia fazer construção, condomínios, quantas árvores ele

derrubou?  Mas  a  gente  impediu,  acionamos  a  FUNAI  (Fundação  Nacional  do  Índio),  o

Ministério Público, e o posseiro parou de derrubar as árvores. Com a parada dele, a gente

resolveu retomar essa área, mas era uma área devastada muito grande, a maioria era árvore

frutífera, como mangueira e cajueiro, mas tinham também plantas nativas e medicinais. Então

essa questão das retomadas fortalece também a questão ambiental, a preservação. Não vou

dizer que pra preservar você não tenha que ocupar a área, mas tem que ser consciente. Se eu

pego uma área pra plantio, tem que ser um plantio consciente, sem devastar. Quando a gente

ver uma área devastada, a gente aciona as autoridades. Ver um trator derrubando as árvores

dói na gente, porque algo que está sempre interligado com a gente é a questão da terra. 

Pergunta 5 – A Feira Cultural foi pensada em cima da importância da Carnaúba. Pra nós a

Carnaúba é tudo, desde do “olho”, como a gente chama, que é a parte usada pra fazer nossas

vestes, as saias, os cocás; hoje ainda temos pessoas que sobrevivem do corte e da palha da

Carnaúba, então ela é um meio de sobrevivência pro povo Tapeba. Não vou dizer que seja pra

todos, em geral, pois a pessoa vai pra onde ela acha o ganho melhor, mas a Carnaúba é o foco
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principal da nossa feira. É tanto que próximo ano (2019) a feira será em agosto e dia 20 de

outubro será só a  Festa  da Carnaúba,  para o foco nela  ser  ainda maior.  Apesar  da nossa

comunidade  não  sobreviver  especificamente  da  palha  da  carnaúba,  a  gente  reforça  a

importância da carnaúba para o povo Tapeba, é o nosso símbolo. Sempre tem alguém pra

relatar alguma coisa dela, então pra gente a importância da carnaúba vai além da fonte de

sobrevivência. Ela está relacionada com a identidade do povo, com a espiritualidade, é um

elemento de ritual muito forte, que aumenta o vínculo entre as comunidades Tapeba. Aqui na

escola temos três dias de acolhida, sempre realizada em círculo. Eu falo muito com meus

alunos que a maioria das escolas não têm esse contato do olhar, de perceber pelo olhar quem

está presente, quem faltou, a partir de um olhar geral, fora da sala de aula. Podemos ver como

estão todos naquele dia, a gente percebe, nossa acolhida circular tem um sentimento coletivo,

de percepção mútua, de todos se sentirem iguais, todos fazem parte daquilo. A gente parte

desse  princípio,  de  coletividade,  mesmo  cada  um  tendo  o  seu  individual,  mas  a

individualidade  não  pode  atrapalhar  a  coletividade.  O  individual  tem  que  trabalhar  pelo

coletivo. A gente também prepara eles pra ver e viver lá fora. Quando a gente não tinha o

Ensino Médio, eles tinham que fazer o Ensino Médio fora, e muitos estudantes paravam de

estudar  porque não se adaptavam. Entrava a questão da adaptação,  do número grande de

alunos e principalmente da afetividade,  eles eram só mais um número. Aqui não,  a gente

mora, conhece todo mundo, é diferente; quando um falta, a gente sabe porque ele não veio,

mesmo que ele não diga. Nas outras escolas não têm isso. Estou dando aulas nessa escola há

14 anos, desde 2004, mas participo dela desde 2001, a partir do Magistério Indígena. Pra mim

é uma marca que me associa, porque o ano que entrei nessa escola foi o ano em que a gente

retomou esse espaço, em 22 de novembro de 2004. Vai fazer 14 anos amanhã. É como se eu

tivesse  participando  de  uma  nova  escola,  que  já  existia,  mas  que  cresceu  junto  com  o

movimento e com a educação escolar indígena Tapeba. 


