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IMAGENS DO PARQUE NACIONAL SERRA DA CAPIVARA

Boqueirão da Pedra Furada – imagem símbolo do
Parque Nacional Serra da Capivara.

Pinturas rupestres do Parque Nacional Serra da
Capivara. Imagem de um ritual.

Imagem de uma relação sexual.

Mapa da Serra da capivara.
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RESUMO

Esta tese busca compreender o processo de construção do Currículo Cultural dos alunos das
escolas rurais localizadas no entorno do Parque Nacional Serra da Capivara.

A constituição de seu objeto de pesquisa incide sobre as noções de meio ambiente e de
relacionamento com a natureza construídas pelas práticas cotidianas e pela dimensão
ambiental do ensino da escola institucionalizada.

À perspectiva dos Estudos Culturais e da Educação foram acrescidos recursos teóricos da
antropologia de Viveiros de Castro, Tim Ingold, Phillip Descola, Marshall Sahlins e Mary
Douglas e também o conceito de habitus e a teoria de campo social de Pierre Bourdieu.

Identidade, cotidiano e educação formam o circuito por onde a problemática da pesquisa se
delineia, traçando os caminhos que revelam a visão de si e de mundo que compõem o
repertório de saberes dos sujeitos em questão.

As lições de sobrevivência que o homem e seu ambiente natural impõem-se mutuamente,
fazem da escola um campo de tensões e conflitos e oferece as pistas necessárias para a
compreensão do fracasso escolar dos alunos das comunidades estudadas.

Palavras-chave: Currículo Cultural. Identidade. Meio Ambiente. Escola. Educação Ambiental.
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ABSTRACT

This tesis seeks to understand the process of building the cultural curriculum for students in
rural school located around the Parque Nacional Serra da Capivara.

This research object are the concepts of environment and relationship with nature build for
daily practice and the environmental education of the schoool official curriculum were joined
to the theoretical anthropology of Viveiros de Castro, Tim Ingold, Phillip Descola, Marshall
Sahlins and Mary Douglas and to the concepts of habitus and of Pierre Bourdieu’s social
theory.

The research problem is outlined on identity daily life education themes wich reveal the
subjects environment vision of themselves and their knowledge repertoire. Man and his
natural environment teach each other and which provid the clues for understanding the
students failure in the communities stuied.

Keywords: Cultural Curriculum, Identity, Envoiroment school, Environmental Education.
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RESUMEN

Esta tesis busca comprender el proceso de construcción del Currículo Cultural entre los
alumnos de las escuelas rurales de las comunidades tradicionales que están muy cerca del
Parque Nacional Serra da Capivara y producen una especial forma de relación con el medio
basada en la apropriación de los recursos preexistentes.

Constituyen su objeto de investigación las nociones de medio ambiente que si forman a
partir de las prácticas cotidianas y de la dimensión ambiental de la educación en la escuela
formalizada.

À la perspectiva del Currículo Cultural y de la educación foran sumados los recursos teóricos
de la antropología de Viveiros de Castro, Tim Ingold, Phillip Descola, Mary Douglas y
Marshall Sahllins y más el concepto de habitus y la teoría de campo social de Pierre
Bourdieu.

Identidad, cotidiano, e educación forman el eje principal por donde la investigación se
delinea para revelar la visión del mundo que constituyen el repertorio de saberes de los
sujetos en cuestión.

Las lecciones de supervivencia que el hombre y su medio natural comparten entre si
encuentra en la escuela un ámbito de tensiones y conflictos que producen informaciones
para la comprensión del fracaso en la escuela de los alumnos de las comunidades
investigadas.

Palabras clave: Currículo Cultural, Identidad, Medio ambiente, Educación Ambiental, Escuela
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1 INTRODUÇÃO

a) O CURRÍCULO COMO ARTEFATO CULTURAL NO UNIVERSO DA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A responsabilidade pelo quadro de degradação ambiental no qual se inserem as
sociedades do mundo contemporâneo tem estimulado diversas interpretações que variam entre
as que responsabilizam aspectos pontuais das organizações das sociedades, passando por
outras que atribuem tal situação à forma predatória pela qual os homens modernos passaram a
se organizar, tendo em vista a produção de sua existência. Há outras que vão um pouco mais
longe e apontam para um novo paradigma interpretativo, que centra suas análises no modo de
vida dos homens, no seu sistema de representações e crenças, bem como em aspectos ligados
à subjetividade humana. Não obstante a divergência de interpretações, é necessário levar-se
em consideração que os sistemas ecossociais dependem, para sua transformação, da
capacidade humana de buscar e estabelecer metas de inter-relação definidas, pois o modo
como os homens dispõem do ambiente e da natureza é determinado, em última instância, pelo
padrão de relacionamento que estabelecem entre si.
Acredita-se que o processo de definição dos modos de inter-relação homem e meio
ambiente, por sua vez, é influenciado não só pela materialidade objetiva, mas também pela
maneira como essa materialidade é reconstruída no imaginário dos sujeitos. Em outras
palavras, tal processo não pode ocorrer senão informado pelo modelo de desenvolvimento –
modo como os homens se organizam para produzir sua existência e pelo repertório cultural
dos indivíduos, do seu sistema de representações, crenças e valores.
Está-se assumindo uma posição na qual nem as representações nem as práticas se
configuram como determinantes umas das outras, mas como categoria que atuam umas sobre
as outras reciprocamente. Resulta daí um questionamento à posição à qual a ação dos sujeitos
está invariavelmente condicionada pelas suas representações, como se fosse possível deduzir
posturas e práticas dos sujeitos a partir de um tecido de representações. Em vez disso, assumese como Csordas e Stoller (apud ALVES; RABELO, 1998), uma crítica a esse modelo. Não
são apenas as representações que definem as práticas, mas a partir delas podem ser
construídos novos modelos de pensamentos que desafiem os padrões de relacionamento entre
o homem e o meio ambiente.
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Observa-se que, desde o início do século XX e, ainda hoje, o princípio no qual se
apóia a relação do homem com o ambiente natural é o de que a natureza precisa ser dominada
para abrir caminho para o desenvolvimento e melhor “acomodar” a raça humana no planeta
Terra. Porém, não é difícil perceber que, por trás dessa idéia, esconde-se a perspectiva de
volumosos lucros em troca de ataques quase mortais aos bens naturais. Por exemplo, no Brasil
de maneira geral e no Piauí, especificamente, acompanha-se a execução do desmatamento de
inúmeros hectares de mata virgem para a retirada da madeira que irá se transformar em carvão
nas caldeiras de ressecamento de grãos nas grandes plantações de soja. E a justificativa do
Estado para autorizar tamanha devastação é que, assim, estarão sendo gerados novos
empregos, como se isto justificasse aquilo. Este é apenas um exemplo do que se observa aqui
e em outras partes do mundo. Assim, em vez de os sujeitos se envolverem com a idéia da
natureza e do ambiente como um valor intrínseco, envolvem-se unicamente com a idéia de
dominação da natureza, de apropriação de seus recursos para atingir determinados fins, na
maioria das vezes, econômicos (BORNHEIN, 1993).
É claro que a relação do homem com o ambiente está intimamente ligada aos valores
que a sociedade institui como dominantes através de um longo processo histórico. Trata-se
dos valores que regem o agir humano em sua relação com outros homens e com o ambiente
natural. É nesse processo de afirmação de determinados valores que se depara com um outro
conjunto de valores que necessariamente tem de ser negado para que um novo se estabeleça
(GRUN, 1995). Dito de outra maneira, são negados valores que não dizem respeito ao
racionalismo instrumental moderno que permite que esse se institua como hegemônico no
domínio ambiental.
Um dos domínios particulares de apropriação e reconstrução de valores, de confronto
entre relações e conhecimentos, práticas e representações, no campo ambiental, pode ser o
currículo concebido como um processo social no qual interagem diferentes referenciais de
leitura da realidade de diferentes sujeitos. O termo currículo está empregado aqui no sentido
que vai além das determinações de ensino e aprendizagem que ocorrem nas salas de aula, mas
no sentido que abrange todas as informações que envolvem a idéia de cotidiano dos alunos e
alunas dentro e fora das escolas (SANTOMÉ, 1998). Essa idéia de currículo vai bem ao
encontro das necessidades anunciadas por Giroux (1995) e de outros pesquisadores dos
Estudos Culturais de que se amplie a idéia de currículo e sejam estudadas outras teorias
pedagógicas externas ao processo de escolarização formal.
Assim que, encontrando a possibilidade de ampliação e alargamento da concepção de
currículo nas pesquisas inseridas no campo de Estudos Culturais, trabalhei com o conceito de
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Currículo Cultural que me possibilitou tomar como objeto de estudo e de análise, no campo
educacional, qualquer artefato cultural. E tomando o currículo como um artefato cultural
(MOREIRA, 1999), foi possível problematizar conteúdos, rituais e formas que sempre
reforçaram as relações de poder que se estabelecem entre maiorias e minorias culturais ou
mais especificamente entre cultura dominante e cultura dominada. Portanto, os Estudos
Culturais em educação não devem se preocupar em propor um receituário, mas em
problematizar os processos educacionais na intenção de encontrar possíveis práticas
pedagógicas diferenciadas.
b) CONTEXTO, SUJEITOS E OBJETOS
Nesta investigação, tive a intenção de me aprofundar em várias questões relacionadas
à Educação Ambiental e formação de identidades que surgiram no campo social
(BOURDIEU, 1989) onde realizei minha pesquisa de Mestrado entre 2003 e 2004. Na
dissertação, busquei compreender qual a representação de meio ambiente, educação ambiental
e preservação é compartilhada entre os caçadores das comunidades localizadas no entorno do
Parque Nacional Serra da Capivara. De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais- IBAMA, os Parques Nacionais “são unidades de conservação, de proteção
integral e destinam-se à preservação de áreas naturais com características de grande
relevância sob os aspectos ecológicos, científicos, culturais, educativos, recreativos e beleza
cênica, vedados às modificações ambientais e à interferência humana”. Portanto, um modelo
preservacionista de gerenciamento de determinado meio natural que prevê a exclusão total da
presença do homem.
O Parque Nacional Serra da Capivara está localizado no Sudeste do estado do Piauí,
sendo considerado, hoje, como um dos atrativos turísticos e históricos mais importantes do
País, quiçá da América do Sul. Além da exuberante beleza cênica, o lugar guarda em suas
entranhas mais de 900 sítios arqueológicos e cerca de 260 painéis com pinturas rupestres que
conservam os vestígios mais antigos da passagem do Homo sapiens pelo Continente
Americano de acordo com as pesquisas arqueológicas desenvolvidas no local. Os outros sítios
são ao ar livre e eram utilizados como acampamentos ou aldeamentos de caçadores-coletores,
aldeias de ceramistas agricultores, ocupações, grutas, abrigos, sitios funerários e sítios arqueopalentológicos.
Em dezembro de 1991, os documentos arqueológicos da Serra da Capivara tiveram
sua importância reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), que por intermédio
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da UNESCO, concedeu a este Parque o título de Patrimônio Cultural da Humanidade,
obrigando, assim, as instituições responsáveis pelo local a aumentar a vigilância e os cuidados
com a preservação.
Por esse motivo é que as duas entidades gestoras da reserva, o IBAMA, que é
responsável pela preservação do patrimônio natural, e a Fundação Museu do Homem
Americano – FUMDHAM, Organização Não-Governamental fundada pela missão francobrasileira no Piauí, que desenvolve e divulga as pesquisas, implementaram um rigoroso
sistema de vigilância a fim de manter esse patrimônio arqueológico, bem como a fauna e flora
da região protegidos da exploração dos moradores dos municípios e das comunidades
circunvizinhas.
O Parque Nacional Serra da Capivara está situado a 600 km de Teresina, a capital do
estado do Piauí e a 30 km de São Raimundo Nonato, o maior dos quatro municípios entre os
quais ele se estende. Os outros são Coronel José Dias, João Costa e Brejo do Piauí. Foi criado
em junho de 1979 com o objetivo de preservar, além do patrimônio arqueológico, a caatinga e
as várias espécies de animais silvestres endêmicas da região, algumas até que já se
encontravam em processo de extinção.
No entanto, a maioria dos moradores das comunidades localizadas no entorno desta
importante reserva natural mantém a caça de animais silvestres como a base de sua economia
e como um dos mais importantes meios de sobrevivência, uma vez que vivem no coração do
semiárido nordestino, onde só existem duas estações climáticas, inverno e verão. A estação
chuvosa dura no máximo três meses durante o ano, o que dificulta a realização de qualquer
atividade agrícola já que praticam a pequena agricultura de subsistência e utilizam meios
rudimentares de cultivo e têm a chuva como elemento principal para o sucesso da lavoura. Por
outro lado, as espécies animais da caatinga já estão adaptadas aos longos períodos de estiagem
e a maioria delas é exatamente na estação seca que se reproduzem e se multiplicam.
A caça vem sendo praticada e repassada de pai para filho por aqueles sertanejos desde
quando os povos mais antigos do lugar ainda moravam nas cavernas. Prova disso é que, entre
os vestígios deixados pelos primitivos que viveram por lá há quase 100.000 anos atrás, como
revelam as pesquisas realizadas pelos arqueólogos da FUMDHAM, os mais recorrentes são as
pinturas rupestres, ou seja, as imagens pintadas sobre os paredões da Capivara que trazem
cenas da vida cotidiana daqueles ancestrais como relações sexuais, rituais e, principalmente,
de caçadas.
De acordo com o resultado dos estudos realizados durante o Mestrado, constatei que
os homens que vivem hoje naquela região mantêm com o meio ambiente o mesmo tipo de
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relação que era vivenciada por seus antepassados, ou seja, a natureza como um dom ou uma
mãe divina, generosa e inesgotável e a caça, que para os pré-históricos era um presente dos
“deuses” para os caçadores atuais, é um direito natural concedido por Deus. Sobre a relação
da caça com a generosidade das divindades, vejam o que diz esse caçador: “quando eu pego
uma caça, olho pro céu e agradeço a Deus, pois sei que se ele me deu uma hoje, vai me dá
mais amanhã”.
c) OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS, ACADÊMICOS E PESSOAIS
Muitos foram os objetivos, dentre os incentivos acadêmicos e pessoais, que me
moveram a realizar esta pesquisa. Os primeiros incentivos serão expostos a seguir, os
segundos estarão no item seguinte mais e, principalmente, em cada linha deste longo texto.
A intenção primeira foi aprofundar as pesquisas das práticas educativas sobre meio
ambiente, verificando de onde elas vêm e o impacto que provocam nos alunos e alunas, filhos
e filhas de caçadores que estudam nas escolas rurais dessas comunidades situadas nos limites
do Parque Nacional Serra da Capivara.
De acordo com as observações que fiz durante a pesquisa de campo, pude observar
que no contexto onde se encontram inseridas essas crianças e adolescentes partilham de
valores culturais que lhe são repassados pela família, pelas instituições públicas responsáveis
pela preservação do Parque, pela mídia e pela escola, de onde se espera que já tenham
experimentado ou experimentam alguma informação sobre Educação Ambiental. Nesse
contexto, torna-se inevitável a influência de todos esses “saberes” no processo de construção
do Currículo Cultural e a formação da identidade dos estudantes dessas comunidades no que
diz respeito à relação do homem com seu ambiente natural. Portanto, tornou-se objetivo
primordial deste trabalho analisar e apreender os processos de construção da identidade social
incentivados pelas entidades que atuam nas comunidades (escola e entidades de preservação e
fiscalização do meio ambiente), a partir do currículo cultural que elas produzem sobre
educação ambiental.
As práticas educativas as quais desejei investigar foram aquelas relacionadas à
dimensão ambiental que ocorriam em outros espaços para além dos muros da escola sem, no
entanto, me abster, da escola institucionalizada.
O segundo interesse que me incentivou a seguir a investigação sobre esses sujeitos foi
a
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de

uma

descrição

antropológica

desses

povos

caçadores-coletores

contemporâneos que habitam uma importante área de preservação ambiental e que possuem

20

um histórico que os faz a ser como são, a pensar como pensam, a se organizar socialmente
como se encontram organizados e, acima de tudo, buscar compreender, utilizando as
ferramentas da antropologia e da etnografia, por que desde pelo menos 100 mil anos atrás até
o dias de hoje eles mantêm a caça como uma base de sua economia e como foi e continua
sendo construído esse habitus (BOURDIEU, 1989) geração após geração.
Interessou-me também conhecer a visão de mundo deste povo, como eles vêem a si
mesmos e aos outros. Aprofundar sobre a relação que mantém com a chuva e a terra uma vez
que se encontram presos a ela, muito ao contrário de seus ancestrais e de povos caçadores que
ainda são encontrados em outras partes do Brasil e do mundo que não se fixam em nenhum
lugar, se movimentando sempre em busca de locais que lhes ofereçam melhores condições de
alimentação e acomodação. Conhecer como exercitam a relação dialética entre homem e meio
ambiente onde um vai agindo sobre o outro, dando origem ao que Milton Santos (2004) nos
convida a chamar de território. Constituiu também objetivo deste trabalho, verificar a
cosmologia e os rituais que os mantêm ligados como grupos, originando o que Durkheim nos
ensina a chamar de sociedade.
Conhecer este povo é também conhecer a mim mesma. Considero importante neste
momento explicar a história que me liga àquele lugar e a relação que mantenho com os
sujeitos e objetos desta investigação que vai muito além da que comumente é construída entre
o pesquisador e seus pesquisados. Portanto, gostaria de deixar muito clara minha proximidade
com o lugar, o tema e seus atores. Nasci naquela região e conheço muito bem suas
características geográficas, pré-históricas, históricas, sociais e políticas. Muitas dessas
informações foram absorvidas por mim desde a mais tenra infância, outras, entretanto, foram
repassadas pela memória oral de meus avós, pais, tios e outros familiares. Porém, existe nesta
relação um importante distanciamento, pois, apesar de ter nascido lá, não cresci e também não
moro mais na região desde a adolescência quando me mudei, por conveniências familiares,
primeiro para Salvador, depois para Teresina. Em seguida, o interesse em continuar a carreira
acadêmica me fez mudar para Fortaleza para fazer o curso de doutorado, uma vez que até
então, no Piauí, não existiam cursos de doutoramento em Educação e nem em outras áreas.
Com o objetivo de aprofundar meus conhecimentos de antropologia e etnografia que me
seriam imprescindíveis como ferramenta de coleta de dados e métodos de análises
exatamente porque meu trabalho estava relacionado com sujeitos que exercitam atividades de
sobrevivência tradicionais, me mudei para um ano de estágio de doutoramento em Barcelona,
por fim, volto para Teresina de novo onde resido e trabalho.
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Todas essas mudanças me ofereceram a oportunidade de poder observar a situação de
longe, com um olhar municiado pela vivências no local e por outras experiências e outros
saberes adquiridos em outros contextos geográficos, sociais, culturais e econômicos.
Assim, meu objetivo com este trabalho foi desde o início me utilizar desta
familiaridade para iluminar meus caminhos na pesquisa, enriquecer meu discurso e refinar o
olhar que lanço de fora, e fazer o que Pierre Bourdieu chamaria de “desencantamento”ou seja,
sair de uma postura antropocêntrica para outra antropológica e tentar atingir no percurso ou
no final dele o que na verdade é meu objetivo maior, tornar estranho o que é familiar e
familiarizar o que era estranho.
O percurso acadêmico até o doutorado foi trilhado por vários caminhos que, por vezes,
se completam, se confirmam ou se contrastam. Tudo começa com o curso de jornalismo que
me lança na vida profissional, exercendo a função de jornalista e professora e foi onde aprendi
a compreender o mundo, municiada pelas teorias da comunicação social, por meio dos
acontecimentos cotidianos e extraordinários; depois de quase dez anos de atividades
profissionais volto à universidade como aluna do curso de especialização em história cultural.
Aqui os encontros, os diálogos e as teorias me ensinaram a prospectar o devir e a observar o
hoje, ligando-os, inevitavelmente, ao passado que os originou. No Mestrado em educação,
caminhando pela dimensão da educação ambiental, foram surgindo os fundamentos que
justificam, explicam e analisam os processos de aprendizagem da raça humana nos momentos
históricos e em todas as fases da existência de uma pessoa. Já no Doutorado, surge a
antropologia, disciplina que lançou uma nova luz, iluminando os caminhos da busca que eu
havia empreendido. Assim, por meio do estudo de antropólogos clássicos e contemporâneos,
passei a olhar, sentir, escrever, descrever e interpretar o mundo com o enfoque nas relações
que o homem tece consigo e com o outro, com outros seres não-humanos e o meio ambiente
natural, observando o que há de político, cultural, econômico e religioso em cada uma dessas
teias dos relacionamentos humanos.
Todos esses conhecimentos e descobertas foram sendo apreendidas juntamente com a
paixão que mantenho pela literatura desde que aprendi a ler e minha visão de mundo ainda
não ultrapassava os limites traçados pelo horizonte azul dos contornos da Serra da Capivara.
Portanto, todos esses saberes e experiências de alguma forma, explícita ou tácita, serviram de
inspiração, fundamentação e orientação quando da realização deste trabalho desde o
surgimento das idéias iniciais e da elaboração das primeiras linhas até ao seu ponto final.
O Parque Nacional Serra da Capivara atrai pesquisadores das mais diversas ciências e
linhas de pesquisas, jornalistas de veículos de comunicação do mundo inteiro, a admiração e a
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curiosidade de turistas de toda parte do planeta; porém, os moradores dos municípios que
possuem terras na reserva, notadamente, os que vivem nas comunidades rurais, localizadas no
seu entorno, a criação dessa área de preservação tem provocado ódio, insegurança e medo.
Certa vez, perguntei a uma aluna do ensino médio de uma das escolas dessas comunidades se
ela já havia entrado no Parque e visto os sítios arqueológicos e as pinturas rupestres que
existem lá e ela me respondeu assim: “aqui ninguém quer saber desse Parque não,
professora!”. E por que ela me respondeu desta maneira? Certamente porque desde que a área
foi transformada numa reserva ela deve ouvir seus pais e avós reclamarem da indenização das
terras que tiveram que ceder à União para compor a área do Parque, esse seria um dos
motivos; o outro é que agora o caminho que percorriam para chegar ao Município-Sede ficou
muito mais longo, uma vez que o Parque está instalado entre as comunidades e São Raimundo
Nonato, aonde eles precisam ir constantemente por causa do comércio, fazer tratamentos de
saúde, resolver coisas de banco ou nas instituições públicas. E o último e mais forte motivo é
porque seus pais, irmãos, vizinhos e amigos foram proibidos de caçar e, quando são
apreendidos nesta atividade, são levados presos e algemados, quando não são espancados
dentro da mata, fato que ocorre com muita frequência, são obrigados a pagar uma fiança que
custa um preço que eles não têm sequer noção do valor quanto mais ter o dinheiro para pagála. E para completar sua revolta, poucos dias antes de eu ter chegado na comunidade e ter-lhe
feito esta pergunta, uma equipe do IBAMA, acompanhada da Polícia Civil de São Raimundo
Nonato, chegou à comunidade “altas madrugadas” com vários carros com as sirenes ligadas,
invadiram as casas, inclusive a dela, e arrastaram os moradores (caçadores) vestidos com
roupas de dormir e os colocaram algemados nas carrocerias como se fossem animais. Pela sua
descrição, essa teria sido uma noite de terror por isso, ao terminar sua narrativa, completou:
“depois da criação deste parque nós passamos a ser tratados feito bandidos e, caçador não é
bandido, não!”.
Essa situação poderia ser analisada cientificamente por diversos ângulos. Porém, fiz a
opção de observá-la a partir de um olhar antropológico, pela lente grande angular dos estudos
culturais, com o foco no currículo cultural e a formação de identidades, usando como pano de
fundo a Educação Ambiental, para tanto, municiada com as técnicas, métodos e teorias da
pesquisa etnográfica.
Devo ressaltar, ainda, que este trabalho não se destina apenas à realização de uma tese
de doutoramento, mas, e principalmente, trata-se de um projeto de vida. Portanto, meu
objetivo não se resumiu apenas em conhecer, levantar, descrever e analisar a questão, nem
tampouco quero me render à lógica fácil da acusação e da denúncia, o que seria um lugar
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bastante comum. Com o resultado desta pesquisa, pretendo abrir possibilidades para uma ação
racional que possa desfazer ou refazer o que a história fez.
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2 O PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CAPIVARA

2.1 Sobre o relevo e outros contornos
Serras, serrotes, chapadas, planaltos, planícies, morros, cavernas, canyos e cuestas
formam o relevo da região da Serra da Capivara, que é caracterizado por duas formações
distintas, produzidas há milhões de anos ainda no período pré-cambriano: a Bacia Sedimentar
Piauí-Maranhão e a Depressão do Médio São Francisco.
A cuesta é uma elevação assimétrica, tendo um dos lados formado por altas paredes
íngremes com a frente virada para a planície da depressão; os canyos são vales profundos
resultados de um lento processo de erosão por onde em tempos muito remotos corriam rios
caudalosos. A Bacia Sedimentar representa as partes que hoje observamos como as mais altas
de toda a Serra que chegam a medir até 300 metros acima do nível do mar. Esse conjunto de
relevos e depressão dá ao local um aspecto majestoso onde tudo é muito grande, alto ou
profundo. Conforme as teorias defendidas pelos pesquisadores da FUMDHAM, tudo isto
muito tempo atrás, já foi o fundo do mar, talvez aqui esteja a confirmação científica para as
previsões do beato visionário que dizia “que um dia o sertão já foi mar e ainda vai chegar o
dia em que o mar vai virar sertão”.
A Bacia Sedimentar era uma parte do relevo coberta pelo mar, que foi sendo
preenchida com sedimentos retirados pela erosão das áreas mais altas do entorno e
carregado pelo próprio mar ou pelos ventos e chuvas. Com o recuo das águas e o
próprio peso das camadas de sedimentos, as rochas foram se formando,
posteriormente, esta grande formação de rochas sedimentares foi levantada por um
movimento tectônico, tornando-se um relevo mais alto que as áreas vizinhas
(PIAUI, 1998, p. 10).

A gigantesca emersão que deu origem aos altos pontos da Serra da Capivara, ainda de
acordo como esses pesquisadores, resultou do movimento de deriva do continente que foi
provocado pela acomodação das placas tectônicas que estão em constante e lento
deslocamento e que são responsáveis, inclusive, pela separação dos continentes.
A formação geológica da Depressão Periférica do Médio São Francisco é a área
atualmente mais baixa e onde aparecem as rochas pré-cambrianas, como o granito, que foram
as primeiras a serem formadas na história geológica da terra. Por isso, a Serra da Capivara
apresenta uma variada e contrastante, digamos, topografia onde aparecem picos altíssimos,
que descambam em profundíssimos vales, gerando cenários deslumbrantes, que encantam e
atraem visitantes de todas as partes do mundo.
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A formação geológica da Depressão Periférica do Médio São Francisco é a área
atualmente mais baixa da região, face ao planalto. Esta formação é conhecida
também como Escudo Metamórfico Pré-Cambriano, pois nela aparecem rochas précambrianas que foram as primeiras rochas formadas na história geológica da terra.
Algumas dessas rochas sofreram transformações, dando origem às novas rochas que
são as chamadas de metamórficas. Observa-se nesta formação a planície do vale do
Rio Piauí, as elevações do serrote de calcário com grutas e os inselbergs de gnaisse,
que são testemunhos de antigos relevos rochosos que sofreram a ação da erosão,
restando somente maçicos isolados de forma curiosa (PIAUÍ, 1992, p. 11).

Atualmente, a região do Parque Nacional da Serra da Capivara possui uma variação
climática entre as classificações de árido e semiárido com precipitações inferiores aos 900
mm anuais, porém com base nas escavações realizadas no local foram descoberta séries
estratigráficas que parecem conter elementos tanto de períodos muito secos quanto de fases
bastante úmidas. Os pesquisadores trabalham com a hipótese de que até 12 mil anos atrás a
região possuia clima tropical úmido e que a partir de então foram acontecendo transformações
lentas, regidas pela redução das chuvas até firmar o clima semiárido da forma como
presenciamos agora. A fauna fóssil da região demonstra claramente que as espécies que
viveram nesse local em tempos remotos, ainda não precisados, eram típicas de situações
climáticas úmidas. Esse regime climático de extrema aridez teve como resultado a
irregularidade do curso dos rios que banham a região. O Rio Piauí, por exemplo, um dos
afluentes da margem direita do Parnaíba e o maior de todos que escorrem pelo sudeste do
Piauí, nunca foi permanente. Enquanto dura o período das chuvas, enche e transbordam todas
suas águas até ficar completamente seco durante boa parte do ano. Para sobreviver às secas
depois dos esvaziamentos dos rios, a população providencia a construção de poços artesianos,
cacimbas e poços caseiros. Ao contrário de outras regiões do Piauí, a água de subsolo da
região do Parque é salgada e “pesada,” sendo inadequada para o consumo humano. Somente
em regiões com profundas galerias de calcáreo é que as águas aparecem doces e claras.
A vegetação que cobre o Parque é de caatinga (veremos com mais detalhe nos
capítulos seguintes), caracterizada por uma homogeneidade de arbustos de pequeno porte, de
formação densa, dificilmente penetrável com quatro extratos principais: o extrato herbáceo,
medindo de 0 a 0,5 m, pouco desenvolvida, fraca cobertura mesmo durante as chuvas; o
estrato sufrutescente mede de 0,5 a 2 m com cobertura inferior a 60%, tendo com principal
representante

o gravatá (Bromelia sp.); o extrato abustivo é composto por diversas

trepadeiras com altura entre 2 e 6 metros e uma taxa de cobertura por volta dos 80%; o extrato
arbóreo compreende algumas espécies emergentes que medem de 7 a 10 metros com uma
incidência de aproximadamente 10 a 15% da área do Parque.
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Foi neste lugar composto de rochas tão antigas e vegetação agressiva que os homens
pré-históricos escolheram para marcar para sempre sua passagem pelo continente americano,
construindo, assim, uma nova versão sobre os primeiros habitantes deste continente.
Entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, algumas fotografias das inúmeras
pinturas sobre as pedras que impressionavam os caçadores que se embrenhavam nos grotões e
chapadas da Serra da Capivara foram enviadas a São Paulo pelo, então, prefeito de São
Raimundo Nonato, Gaspar Ferreira, para serem analisadas pelos pesquisadores da USP,
Universidade de São Paulo. As imagens impressionaram os arqueólogos daquela universidade
que rapidamente providenciaram uma missão para conhecer a dimensão do que eles de
imediato consideraram como um tesouro arqueológico localizado nas “brenhas” do Nordeste
do Brasil. As péssimas condições das estradas fizeram com que a primeira equipe que se
habilitou a desbravar o local desistisse no meio do caminho, antes de chegar ao ponto
interessante da viagem. Logo depois, uma nova missão formada por pesquisadores brasileiros
e franceses, coordenada pela arqueóloga paulista Niéde Guidón, finalmente, chegou a São
Raimundo Nonato disposta a se enfiar na caatinga para conhecer e estudar as pinturas que os
habitantes dali há muito já conheciam, mas não entendiam do que se tratava, por isso
chamavam-nas de “livusias”, uma palavra que eles usavam e usam até hoje para definir as
coisas que acontecem na mata e eles não conseguem explicar. Realizadas as primeiras
prospecções, iniciadas as pesquisas e constatado o grande valor científico daqueles
documentos arqueológicos, em 1979 os pesquisadores da missão franco-brasileira no Piauí
solicitaram do então governador do Estado, Dirceu Mendes Arcoverde, a transformação em
área de preservação uma parte da imensa Serra da Capivara onde estavam concentrados os
vestígios arqueológicos, apresentando como argumento motivações ambientais, por tratar-se
de uma área semiárida fronteiriça entre duas grandes formações geológicas, a bacia
sedimentar Maranhão-Piauí e a depressão periférica do rio São Francisco; culturais, por
concentrar a maior quantidade de sítios arqueológicos atualmente conhecidos nas Américas
com pinturas e gravuras rupestres, caracterizados como os vestígios mais antigos da presença
do homem no continente americano e também motivações turísticas, justificadas pela beleza
natural surpreedente que o local apresenta aos seus visitantes.
Assim foi criado o Parque Nacional Serra da Capivara pelo decreto n° 83548, de
05/06/1979, assinado pelo presidente do Brasil, João Baptista Figueiredo, abrangendo uma
área de aproximadamente 100.000 ha, sendo ampliada mais tarde para 129.139, 953 ha,
comprovadas pelo memorial descritivo de demarcação realizado pelo Instituto de Pesquisas
Antropológicas do Rio de Janeiro (IPARJ). Em 1988, foi assinado um convênio entre o
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IBAMA e FUMDHAM, Fundação Museu do Homem Americano, Organização NãoGovernamental criada e formada pelos pesquisadores da missão franco-brasileira no Piaui
com objetivos de realizar pesquisas nessa região, para juntos elaborarem o plano de manejo
que foi concluído em 1991. Em dezembro de 1991, o Parque passou a ser considerado pela
UNESCO como um Patrimônio Cultural da Humanidade. Em 1994, IBAMA e FUMDHAM
assinam um novo convênio, no qual as duas instituições se responsabilizam pela gestão do
Parque Nacional Serra da Capivara.
No Plano de manejo elaborado para esta Área de Preservação Permanente foi previsto
o desenvolvimento e execução de várias ações que possibilitassem uma relação harmoniosa
entre o patrimônio cultural, o meio-ambiente e a população circunvizinha. Havia a proposta
de instalação em torno da área do Parque Nacional de seis Núcleos de Apoio à Comunidade,
os NACs, com capacidade de oferecer à comunidade “serviços de educação, saúde e
produção”. Para testar a viabilidade do projeto dos NACs, o primeiro a começar a funcionar
foi instalado em um povoado chamado Sítio do Mocó, pertencente ao município Cel. José
Dias, localizado mais próximo dos limites do Parque e em sua principal entrada. Em seguida
foram construídos outros dois nas comunidades Capelinha e Alegre no município de João
Costa. Nesses Núcleos, as crianças e adolescentes passavam o dia inteiro envolvidas com a
escola, pela manhã recebiam aula do ensino regulamentar, e durante à tarde praticavam
atividades educativas, recreativas e esportivas e tinham direito a três refeições diárias. Além
disso, recebiam atendimento de saúde de emergência, vacinas e orientações de prevenção de
doenças endêmicas. Os recursos que possibilitaram a execução do projeto desses núcleos
eram oriundos de uma ONG italiana chamada Terra Nuova. Porém, a idéia inicial dos NACs
é que eles fossem mantidos por uma parceria entre a FUMDHAM e as prefeituras de cada
município contemplado com as escolas. Os municípios seriam responsáveis pelo pagamento
dos professores, o que só aconteceu durante os primeiros dois anos com muitas dificuldades e
atrasos de pagamentos, depois disto os prefeitos se negaram a continuar participando do
projeto, obrigando a FUMDHAM a fechar as escolas. Hoje os prédios dos NACs (Figura 1)
permanecem abandonados no meio da caatinga, servindo de casa para abelhas e marinbondos
e oferecendo uma imagem incontestável e repetitiva de como a educação é tratada nas regiões
carentes do País. Os alunos até hoje não entendem o que aconteceu:
Eu adorava estudar no colégio da Capelinha, lá tinha tudo, tudo bonito, limpo,
organizado. Os professores ensinavam a gente direito, tinha comida, tinha sala de
vídeo, os banheiros limpos, tinha até aula de reforço aí de repente, de uma hora para
outra acabou tudo e disseram que logo ia voltar mais até hoje ninguém nunca mais
ouviu falar nada sobre o retorno da escola da Capelinha (Cintia, 15 anos, ex-aluna).
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Figura 1 - NAC do povoado Capelinha no município de João Costa.
Fonte: Elaboração da autora.

Como todas as questões no Brasil que envolvem a posse da terra dão origem a
conflitos intermináveis, a criação do Parque nesse aspecto também não foi harmoniosa, uma
vez que os 1.540 moradores da área que foi transformada em Unidade de Conservação
tiveram que abandonar o lugar em viviam desde sempre e doar as terras para a União com o
argumento de que seriam muito bem remunerados pela doação, e até agora, poucos
proprietários forma indenizados. O Parque foi criado em 1979 e somente em 1986 é que se
iniciou lentamente a regularização fundiária naquela região e até hoje este processo não foi
concluído, deixando a maioria dos doadores revoltados. Segundo dados do IBAMA, apenas
11,8% da área desapropriada para criação do Parque foi indenizada, os donos do restante
“peleja” até agora na justiça sem conseguir receber o valor que lhes foi prometido pelas suas
terras.
2.2 Nas trilhas do homo sapiens
Os achados arqueológicos da Serra da Capivara revolucionaram a história da
arqueologia americana. Durante mais de 50 anos, manteve-se a teoria de que o homem chegou
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a este continente há cerca de doze mil anos, saindo da Ásia, atravessando a pé o estreito de
Bering e de lá se espalhou por todas as Américas. Agora, a pré-história parece ser outra.
Os documentos que sustentam a contestação da teoria clássica do povoamento das
Américas se encontram encravados nos solos quentes do sertão do Piauí, no Parque Nacional
Serra da Capivara, no Boqueirão da Pedra Furada onde foram encontrados restos de uma
fogueira datada de quase cem mil anos atrás. A datação desses vestígios foi feita por meio da
termoluminescência que é um dos meios de datação arqueológica que não oferece a mesma
precisão do método do Carbono 14, mas alcança datas mais antigas do que 50.000 mil anos e
é um dos mais modernos de que a arqueologia contemporânea dispõe.
A toca do Boqueirão da Pedra Furada encontra-se a 19 metros acima do nível do vale,
protegida por grandes blocos que despencaram de um desmoronamento do paredão rochoso.
Como todos os outros sítios arqueológicos da região, sua origem deve-se, principalmente, aos
efeitos erosivos. As escavações neste lugar tiveram início em 1978 assim que a missão francobrasileira chegou ao Piauí e durou mais de dez anos, revolucionando toda a história de nossa
pré-história, apresentando os vestígios mais antigos até hoje conhecidos da presença humana
nas Américas, que foi uma fogueira estruturada e grande quantidade de pedra lascada. O local
apresenta um cenário de beleza estonteante, com uma grande passarela de madeira construída
em frente a um imenso paredão de pedra onde se concentra o maior conjunto de pinturas
rupestres de todo o mundo. É como se fosse uma tela gigantesca com imagens bem elaborada,
de várias cores, predominando o vermelho. Os desenhos fazem uma crônica instigante da vida
de nossos ancestrais, mostrando detalhadamente como eram as primeiras sociedades que por
ali passaram, suas festas, rituais religiosos, caça, pesca e uma incidência impressionante de
cenas de sexo. O valor científico e a beleza cênica fazem do Parque Nacional da Serra da
Capivara ser hoje um dos atrativos turísticos mais importantes do Brasil, quiçá da América do
Sul.
Os vestígios pré-históricos da Serra da Capivara são abundantes, atualmente já foram
catalogadas cerca de trinta mil pinturas rupestres, distribuídas em mais de 900 sítios
arqueológicos, além de um grande acervo de urnas funerárias, peças de cerâmica e de pedra
lascada e polida. O estudo das pinturas permite identificar tradições, cerimônias, mitos, ritos e
cenas da vida cotidiana dos ancestrais que deram origem ao continente americano.
No capítulo seguinte, apresentaremos nossa idéia sobre os Estudos Culturais e
Currículo Cultural e a utilização desses conceitos na fundamentação deste trabalho de
pesquisa.
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3 OS ESTUDOS CULTURAIS: UM NOVO OLHAR SOBRE A CULTURA

Situados na confluência de vários campos do conhecimento já estabelecidos, os
Estudos Culturais-EC, buscam inspiração em diferentes teorias, rompendo lógicas
cristalizadas e hibridizando concepções consagradas (COSTA; SOMMER; SILVEIRA,
2003). Sua relação permanentemente desconfortável com as disciplinas acadêmicas chega a
exceder a interdisciplinaridade, podendo ser concebida como pós-disciplinar ou até antidisciplinar exatamente pelo seu caráter de multirreferencialidade. Além disso, tais estudos não
possuem nenhuma metodologia própria, aproveitando-se de metodologias de quaisquer
campos a fim de produzir conhecimento exigido por um projeto particular, sendo que
nenhuma delas pode ser produzida com total segurança e confiança, nem tampouco ser
eliminada antecipadamente (NELSON; TREICHLER; GROSSBERG, 1995).
Acredito que essa articulação com os Estudos Culturais possa ser bastante fecunda
para os estudos sobre Educação Ambiental, por trazer deslocamentos, possibilitando que
algumas premissas tidas como “certezas” sejam problematizadas, uma vez que os Estudos
Culturais “obliteram qualquer direção investigativa apoiada na admissão de um lugar
privilegiado que ilumine, inspire ou sirva de parâmetro para o conhecimento” (COSTA;
SOMMER; SILVEIRA, 2003). Os Estudos Culturais alinham-se às perspectivas da Teoria
Crítica que propõe o seguinte:
Problematizar todas as certezas, todas as declarações de princípios. Isso não
significa que se possa viver em um mundo sem princípios, em que vale tudo. Isso
significa,sim, que tudo aquilo que pensamos sobre nossas ações e tudo aquilo que
fazemos, tem de ser contínuo e permanentemente questionado, revisado e criticado
(VEIGA-NETO, 2002, p. 34).

O que impulsiona os trabalhos relacionados aos EC é “identificar e articular as
relações entre cultura e sociedade” (NELSON; TRECHLER; GROSSBERG, 1995, p.14).
Mas, afinal, o que tem a ver essas discussões sobre cultura com Educação Ambiental? Para
tentar visualizar essas conexões, vale a pena buscar compreender alguns sentidos da cultura
nos EC. Nelson, Treichler e Grossberg indicam que a cultura “é tanto uma forma de vida –
compreendendo idéias, atitudes, linguagens, práticas, instalações e estruturas de poder quanto toda uma gama de práticas culturais, formas, textos, cânones, arquitetura, mercadorias
produzidas em massa e assim por diante”. Stuart Hall (1997) sugere que “a cultura penetra em
cada recanto da vida social, mediando tudo”. Essas definições evidenciam um alargamento da
própria noção de cultura a um “espectro mais amplo, mais abrangente de instituições e
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práticas (HALL, 1997, p.32), levando à conclusão de que todas as práticas sociais, na medida
em que sejam relevantes para o significado ou requeiram significado para funcionarem,
possuem uma dimensão “cultural”.
A Educação Ambiental, ao produzir significados que influenciam, ou mesmo regulam
condutas e valores, penetrando na vida “concreta” das pessoas – na mídia, nas escolas, nos
lares, pode ser entendida como padrão cultural. A luta por imposição de significados, tanto
entre as diversas tendências da Educação Ambiental, quanto em relação a outros discursos e
práticas, participa da configuração desse território inconstante que é a cultura.
Estritamente relacionada a essa dimensão dada à cultura pelos EC, está a ideia de
linguagem que estes assumem, a qual é influenciada pelo que se designa como “virada
linguística. A virada linguística problematiza justamente o entendimento de que a linguagem é
um variavelmente translúcido de uma verdade anterior” (SILVEIRA, 2001, p.120) ou
simplesmente um veículo de comunicação entre os sujeitos e passa a atribuir-lhe o papel de
“constituidora da verdade”. Nesse sentido, “as linguagens são centrais para o significado e
para a cultura [...], permitindo a construção de entendimentos partilhados, que possibilitam os
sujeitos a interpretarem o mundo de maneira mais ou menos parecida” (HALL apud
WORTMANN, 2001, p. 36) em um determinado contexto sociocultural.
Quando passamos a conhecer a linguagem constitutiva, afastamo-nos de uma
concepção de representação como reflexo de uma verdade anterior (SILVA, 1995) e nos
aproximamos de um conceito de representação cultural, que provém de uma abordagem
“construcionista”, na qual, segundo Hall (1997), “as coisas não significam: construímos o
significado, utilizando sistemas de representação”. Os significados são produzidos, então,
pelas representações culturais que se manifestam por meio da cultura e da linguagem e
circulam por vários processos e práticas: na constituição de identidades, nas relações pessoais,
na produção e no consumo e também na regulação de práticas sociais (Id. ibid.). Porém, o
significado não costuma passar, até contestado e disputado nos diversos circuitos de
significação que circulam e sobrepõem-se nas culturas. Desse modo, não é a correspondência
em relação a um suposto “real” que credita legitimidade às representações, mas as relações de
poder que as sustentam e que instituem como “realidade” (SILVA, 1995). Torna-se
necessário, portanto, analisar as relações de poder que conferem legitimidade às
representações culturais e que acabam naturalizando-as, ou seja, ocultando o seu caráter
construído.
O uso do conceito “representação” nos EC difere consideravelmente do que
encontramos com frequência nos trabalhos vinculados à Educação Ambiental. Na EA
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emprega-se, em geral, os seguintes termos: representação, concepção, percepção ou
representação social1. Esses lidam com a “descoberta e a interpretação de entendimentos dos
sujeitos sobre o “mundo real”, buscando, aproximá-los de “modelos ou padrões” definidos de
cultura” (WONNTMANN, 2001). Por exemplo, diversas pesquisas em EA visam conhecer a
representação dos sujeitos ou de grupos sociais (professores, alunos, pais, comunidade, entre
outros) sobre o ambiente ou sobre outras temáticas a esse relacionadas. Em geral, a partir do
resultado desse estudo, são dimensionadas ações, pois, geralmente se estabelece que há uma
correspondência direta entre representações e ações - destes sujeitos que sejam consideradas
como “nocivas ou prejudiciais” a uma boa convivência com o ambiente natural. Este seria, de
acordo com Stuart Hall (1997), um modo de pensar a representação, no qual o significado
estaria no objeto, pessoa, idéia ou evento no mundo real e que a linguagem, ao produzir a
representação, mimetizaria/refletiria os verdadeiros significados existentes no mundo.
Na perspectiva dos EC, entretanto, a representação cultural é entendida como um
sistema de produção e atribuição de significados e, por conseguinte, é através “da
interpretação que a identidade e a diferença adquirem sentido” (SILVA, 2000, p. 91). Já
Woodward (2000) enfatiza que a representação cultural, como todas as práticas de
significação, “envolve relações de poder, inclusive o poder de definir quem está incluído e
quem está excluído”.
A temática das identidades culturais tem-se destacado na pauta das discussões atuais
dos EC, que não as entendem como algo acabado, unificado ou autocentrado. Ao invés disso,
Veiga-Neto (2002) sugere que se fale não em “identidades” mas em “processos identitários”,
para que se evite “de cair na substantivação e reificação da identidade” e se evidencie seu
caráter transiente pela ênfase no processo.
Frente ao exposto, cabe reforçar a importância de se realizar análises que questionem
categorias consideradas como “naturais”, analisando as representações culturais, “não para
inventariá-las, ou para traçar um mapa do que tem sido dito [...], mas para ressaltar o modo
como elas se constroem discursivamente na cultura, produzindo significados que atuam no
estabelecimento de subjetividades e de configurações sociais” (WORTMANN, 2001).

1

Com isso, não pretendo dizer que estes diferentes termos sejam usados indiscriminadamente. Cada qual refere,
usualmente, a um tipo de abordagem teórica específica.
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3.1 Sobre currículo cultural e outras invenções
“Dá-me teu currículo, que eu te direi quem és”. Esta poderia nos parecer uma
premissa um tanto quanto exagerada se imaginássemos que o currículo fosse tão somente um
simples instrumento de organização do conhecimento com vistas à transmissão do mesmo. É
claro que, quando falamos em currículo, não podemos deixar de pensar nos ordenamentos da
escola, partindo dos conteúdos, passando pela forma como esses conhecimentos são
organizados e repassados, pelas ideologias que conduzem as escolhas do que deve ou não ser
ensinado, chegando até aos moldes de como serão feitas as avaliações. E não é só isso, porque
determinados conhecimentos são selecionados e outros não e o que fazemos com esses
conhecimentos também fazem parte do currículo.
Sim, é verdade, como veremos no decorrer deste trabalho, que o currículo possui o
potencial de falar sobre nós e fazer revelações sobre nossa história de vida, nossas
experiências, nossos saberes e conhecimentos, nossa orientação política, sexual e religiosa;
nossas perdas e ganhos, se fazemos parte do grupo dos dominados ou dos que dominam; se
somos conservadores ou progressistas ou se nos enfileiramos junto aos “pós-tudo”, enfim,
sobre nossa visão de mundo, que, aliás, é construída com sua absoluta participação. Como
pode um instrumento secularmente pensado para estabelecer organização, métodos, técnicas e
conteúdos nas instituições de ensino formal ter um poder tão determinante sobre a formação
do sujeito que somos ou que desejamos ser? De onde vem esse poder e essa capacidade? Ao
contarmos a história de seu aparecimento, seu caráter, suas teorias, suas transformações e sua
concepção ao longo dos anos, as respostas que justificam tamanha força poderão aparecer
nesse percurso.
O currículo como vem sendo pensado na contemporaneidade não está apenas na
escola, mas também e principalmente fora dela, se fazendo circular de dentro pra fora e de
fora para dentro, trafegando, influenciando e sendo influenciado pelas informações
produzidas por outras instâncias, em outros ambientes e através de outros meios e que
terminam por defini-lo como um artefato cultural que corporifica tudo quanto é produzido
socialmente, criando significados que instauram políticas de identidade sobre os sujeitos tanto
no plano individual quanto no social. Sabe-se que existem várias teorias sociológicas que
destacam o papel do indivíduo socializado e apresentam outras instâncias do meio social, que
não possuem qualquer vocação educativa, pelo menos no sentido restrito, mas que podem
atuar de modo muito significativo na formação de sujeitos sociais, produzindo efeitos que se
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perpetuam entre os indivíduos muito além da experiência imediata, também, aqui se produz
uma espécie de currículo.
Como este é um trabalho que pretende compreender o currículo de Educação
Ambiental, produzido por um determinado saber local, e também analisar como esses
conhecimentos interferem nas relações que integram crianças e adolescentes em um mundo de
mudanças e novos saberes relacionados ao Meio Ambiente, dando origem a uma nova
produção de conhecimentos, práticas e atitudes, passaremos a buscar a conceituação para a
mais nova especificação de currículo que é o Currículo Cultural (CC).
Porém, antes de definir de que se trata quando se fala em CC, é necessário apresentar
o percurso histórico que determinou as formas particulares do currículo com as quais nos
confrontamos hoje.
O primeiro discurso sobre o assunto foi publicado no livro The curriculum de Bobbit,
lançado em 1918 nos EUA. Em tal publicação, o currículo é apresentado como um processo
de racionalização e de tabulação dos resultados educacionais inspirados na concepção de
produção industrial na qual seus procedimentos fossem capazes de oferecer determinados
resultados que pudessem ser precisamente contabilizados e mensurados, ou seja, um currículo
de resultados. Bobbit propunha que a escola funcionasse como uma fábrica bem ao molde
taylorista de produção, e como tal apresentasse resultados econômicos satisfatórios e
eficientes.
Porém, pode-se dizer que, desde a Didáctica Magna de Comenius, já se pensava em
uma maneira de se encontrar formas e procedimentos capazes de organizar e repassar o
conhecimento. Todas as teorias pedagógicas e educacionais passaram a ser também teorias
curriculares. Mesmo antes da institucionalização dos estudos sobre currículo, como vimos
anteriormente, já se faziam especulações sobre a seleção de conhecimentos, ainda que não
ostentasse, todavia, o nome de currículo. A Antiguidade Clássica já elaborava uma seleção de
conhecimentos com o objetivo de formar o “homem-macho” que encarnasse as ideias que se
encontravam inseridas nas grandes obras artísticas e literárias gregas e latinas que deveriam
ser apresentadas no

ensino secundário e universitário. Esse modelo se estabeleceu por

séculos, passando pela Idade Média e o Renascimento quando era chamado de trivirum que se
ocupava dos ensinamentos sobre gramática, retórica e dialética; e o quadrivirum que dividia
os conteúdos em quatro grandes matérias: astronomia, geometria, música e aritmética.
Contudo, foram os educadores americanos os primeiros a idealizar o currículo como
um meio de institucionalizar a educação de massa com o desejo de criar uma estrutura de
ensino mantida pelo Estado e assim atribuir à educação o status de objeto de estudos e,
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principalmente, manter a identidade nacional, uma vez que naquela época, início do século
XX, o País vivia assombrado por um processo de migração acelerado pela Revolução
Industrial e a grande possibilidade de absorção de mão-de-obra pelas fábricas e a baixíssima
autoestima que consumia os americanos por não terem sido os primeiros a pisar o solo lunar
e terem se metido e perdido a guerra do Vietnã. Todas essas derrotas foram atribuídas ao
sistema educacional do País, portanto, era da educação donde deveria vir a reação e a
reparação desse acabrunhamento nacional.
Porém, o currículo só recebe o significado que lhes damos hoje depois que países
como a França, a Alemanha e, por último, Portugal passaram a se apropriar da literatura
educacional considerada mais progressista sugerida por outro americano chamado John
Dewey, que ainda em 1912, portanto, um pouco antes de Bobbit, lançava o livro chamado The
child and curriculum. Nessa obra, o autor sugere que as instituições educacionais fossem
movidas por preocupações menos econômicas e mais democráticas e que não deixassem de
levar em consideração as vivências que crianças e adolescentes traziam para a escola. O
projeto de Dewey não conseguiu vida longa, sendo rapidamente sufocado pela proposta
taylorista de Bobbit, que recebe um reforço a mais ao servir de inspiração para as idéias
educacionais de Ralph Tyler(1949) que se distancia um pouco do modelo inspirado na fábrica
e centra um interesse maior nas questões de organização e desenvolvimento.
O paradigma estabelecido por Tyler influencia educadores no mundo inteiro,
inclusive, no Brasil e, sobre a escolha dos conteúdos, se apóia em quatro questões básicas:
quais os objetivos que a escola busca atingir, como a escola pode oferecer o suporte para que
se possa alcançar esses propósitos, como organizar as experiências educacionais e como ter
certeza de que os objetivos foram atingidos. Como podemos observar, tal como Bobbit, o
currículo postulado por Tyler também privilegia a questão da técnica nos conhecimentos
repassados pela escola.
Além dos citados acima, existem inúmeras teorias e definições para o termo currículo.
Para Tomaz Tadeu (2002), a idéia de currículo depende da forma como ele é definido pelos
diferentes autores e teorias. Para esse autor, o currículo é o que determinada teoria acredita
que ele seja. E vai mais longe: para ele, as teorias do currículo não se preocupam apenas em
descrevê-lo, fundamentá-lo e, explicá-lo, mas, principalmente, em construí-lo. Nessa
concepção, o currículo seria um objeto construído pela teoria que o descreve. Ou seja, a teoria
primeiro produz o currículo para depois descrevê-lo.
Mas, com tanta diversidade de definições e postulados sobre o assunto, é de se prever
que dentre essas teorias encontraremos além de pontos divergentes, muitas coincidências e

36

semelhanças. Assim, gostaria de levantar algumas questões comuns e incomuns que podem
ser encontradas nas principais teorias. Está claro para todos que o currículo trabalha com
processos de escolha e seleções para compor o seu repertório dos saberes que devem ou não
ser ensinados. É daí, então, que me parece surgir a questão central presente na construção de
qualquer conceito curricular: o que ensinar? Quais conhecimentos podem e devem ser
repassados para determinados sujeitos?
Para responder a esses questionamentos, o currículo viaja por todas as dimensões do
indivíduo, sua natureza humana, social, biológica, cultural, a natureza da aprendizagem e do
conhecimento. Neste ponto estão localizadas as principais divergências entre as teorias que se
encontram exatamente na ênfase do que cada uma delas dá a essas dimensões. As ideias
tecnocráticas de Bobbit e Tyler e as progressistas de Dewey, todas surgidas nos Estados
Unidos do século XX, aparecem como uma reação à educação humanística que era herdeira
dos ensinamentos surgidos na Antiguidade Clássica quando a educação era um direito
restrito às classes dominantes e que depois do advento da redemocratização do ensino
secundário, que concedia o direito a esse nível de ensino a todas as classes sociais, leva o
currículo humanista a desaparecer.
Na efervescência dos anos 60, quando na Europa estouram vários movimentos sociais
em defesa do direito das mulheres, negros, homossexuais e outras minorias e o surgimento da
Nova Sociologia da Educação, as teorias educacionais tecnicistas de Bobbit e Tyler são
atingidas de morte. Nesse período começa a explodir ao redor do mundo novas idéias que
provocam uma convulsão nas experiências educacionais até, então, conhecidas, capitaneadas
por nomes como Bourdieu, Passeron, Althusser, Paulo Freire e muitos outros. Esses autores
deram início a um movimento de renovação chamado de Teoria Crítica que colocou de pontacabeça os fundamentos das teorias tradicionais e tecnicistas. Enquanto as primeiras eram de
conformação, adaptação e aceitação; as outras eram de contestação, desconfiança e
questionamentos.
Sintetizando o que pensava cada movimento sobre currículo, podemos dizer que as
primeiras ideias eram baseadas numa visão tradicionalista e humanística, onde o
conhecimento e a cultura eram algo fixo, estático e herdado, prevendo uma relação passiva
entre quem conhece e aquilo que é conhecido; as tecnicistas preservavam alguma aparência
com as tradicionais, mas preferiam enfatizar o caráter técnico, econômico e utilitário da
educação; a teoria crítica se fundamenta em orientações neomarxistas que enxerga tanto a
escola quanto a educação como meios de reprodução da estrutura de classe da sociedade
capitalista; por último estamos vivendo o auge da visão pós-estruturalista, que além de propor
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uma reformulação na visão neomarxista, interpreta o currículo como prática cultural e de
significação.
Como o objetivo deste trabalho é discutir e apresentar um conceito para Currículo
Cultural, a partir de agora as discussões serão centradas entre currículo e cultura, partindo de
cada uma das teorias acima apresentadas.
A visão tradicionalista enxerga a relação entre cultura e currículo, retirando da
primeira o seu caráter de construtora e produtora de sentidos, práticas e significados,
reduzindo-a a algo dado, finalizado e acabado. O pensamento realista, que é o que dá
sustentação a essa visão de currículo, prevê o currículo como um reflexo fiel da realidade e
abstrai dele as relações de poder nele contidas. Não considera, por exemplo, que tanto o
conhecimento quanto a cultura são produzidos por meio de relações sociais e que estas são
assimetricamente hierarquizadas. Portanto, é míope a ideia que se faz do currículo,
conhecimento e cultura separados das relações de poder.
As discussões pós-estruturalistas, que centram seu interesse no discurso e nas práticas
linguísticas, modificam as concepções de cultura, dando a esta um caráter de espaço de luta e
de uma imposição e construção de significados sobre o mundo social. Embora não possamos
confundir currículo com cultura, uma vez que este é submetido a algumas normas, métodos,
técnicas, convenções e leis próprias da instituição educacional, ainda assim ele não deixa de
ser um texto e como tal pode e deve ser analisado. “O currículo produz significados e sentidos
sobre vários campos e atividades sociais e as batalhas pela formação de significados não
acontecem no terreno da epistemologia mas no espaço da política e das relações de poder”
(SILVA, 2003, p. 21).
Desde a valorização de um currículo tecnicista apresentado pelos primeiros socialistas
americanos até as contestações feitas pelos movimentos sociais ao redor do mundo, passando
pela análise crítica da Nova Sociologia da Educação; pelo pensamento neomarxista,
interpretando a escola como reprodutora das divisões de classes das sociedades capitalistas;
pela negação do caráter bancário da educação em Paulo Freire, foram sempre as questões do
conhecimento que ocuparam o centro das discussões sobre reformas educacionais em Países
do mundo inteiro (SILVA, 2003). Essa posição central torna-se estratégica quando nele se
concentram as lutas de diversos significados sobre o social, o político, o cultural e até mesmo
o religioso. O currículo é um instrumento poderoso para os diversos grupos expressarem suas
visões de mundo, suas verdades e suas crenças. Nesse caso, os grupos dominantes possuem
uma vantagem sensível com relação aos dominados no que diz respeito à oportunidade de
colocar suas ideias nos currículos formais.
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Walkerine dá ao currículo uma nova atribuição. Para ele, além de criar, definir e
escolher os objetos que serão usados para compor seu próprio discurso, sobre saberes,
competências, o que seja sucesso e fracasso; e de produzir os próprios sujeitos para os quais
dirige sua fala; definir no conhecimento o que é legítimo e o que é ilegítimo; construir
hierarquias; o currículo, ainda, e, acima de tudo, produz identidades. Para Tomaz Tadeu
(2001, p.27), “o currículo como espaço de significação, está estritamente vinculado ao
processo de formação de identidades”. Seguindo essa linha de pensamento, podemos dizer
que o currículo é um artefato cultural que está centralmente envolvido com aquilo que somos,
que nos tornaremos. Do ponto de vista cultural, é ele que nos produz e reproduz. E como
espaço de produção de significados, torna-se um campo polissêmico onde são travadas as
lutas por hegemonia, definições, legitimações, domínios, adquirindo, assim,

uma

permeabilidade à construção de identidades alternativas.
Como uma superfície onde são gravadas determinadas concepções de conhecimentos,
informações e fatos, ele permanece impregnado nas atitudes individuais como algo que se
carrega, se adquire, que se acumula e que se transfere. É uma relação de tópicos, conteúdos,
assuntos, temas, autores; é uma lei, uma norma, uma crítica, um guia que tanto pode iluminar
como obscurecer os caminhos. O currículo como produtor de identidades pode estar nos
livros, na escola, no cinema, na TV, no shopping center, na música, na comunidade,
perfazendo o circuito interno que liga a cabeça ao coração.
O currículo tem como razão de ser tanto encontrar, inventar e estabelecer
conhecimentos e experiências dirigidas à produção de subjetividades para o sujeito
conformista, essencializado e realista das teorias tradicionais quanto

para o indivíduo

questionador e emancipado, alinhado às pedagogias críticas e progressistas.
Poderemos, agora, então, conceituar o que venha a ser esse tal de Currículo Cultural.
Mas, antes de falar qualquer coisa sobre o assunto, é importante ressaltar que é exatamente
esse “cultural” que distancia “esse” currículo das outras concepções, tanto as tradicionais de
origem liberal como das pedagogias críticas de base neomarxista.
A cultura que é um campo de muitas construções e controvérsias será definida aqui
como um processo de significação onde se concebe a existência do homem com toda a sua
experiência historicamente e socialmente construída. Portanto, é esse elemento “cultural” que
faz a divisão de águas entre o currículo cultural e os já existentes e que também lhe concede
suas características peculiares.
Nas concepções tradicionalistas, progressistas e pós-críticas do currículo, o aluno era
visto como um sujeito, numa sala de aula, numa determinada série, numa escola, localizada
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em um local qualquer. Hoje, é preciso compreender o aluno como um sujeito, masculino,
feminino, bi ou homossexual, de determinada origem étnica, com uma determinada orientação
religiosa, filho ou não de pais separados, oriundo da classe social A, B, C, ou D, estudando
em uma escola rural ou urbana, no sertão ou no litoral. Então, é essa busca por uma
compreensão mais ampla do aluno e de suas subjetividades, concedendo o mesmo grau de
importância tanto para as generalidades quanto para as particularidades do indivíduo que
chamamos de currículo cultural (CC). E tem mais, o CC não considera o distanciamento entre
o conhecimento formal, produzido pela escola e o adquirido fora dela.
Essa capacidade de aglutinar as diversas maneiras de se adquirir conhecimentos e
práticas é uma das razões pelas quais se pode dizer que o currículo cultural incorpora algumas
características da pós-modernidade. Pois ele, também, contesta as grandes narrativas de uma
teoria sendo usada para todos os fins. Sobre as feições da pós-modernidade que atinge o
currículo, Tomaz Tadeu (1999, p.14) assim se expressa:
O pós-modernismo prefere o local e contingente ao universal e abstrato. O pósmodernismo inclinia-se para a incerteza e a dúvida, desconfiando profundamente das
certezas e das afirmações categóricas. No lugar das grandes narrativas e do
“objetivismo” das interpretações parciais e localizadas. No pós-modernismo,
dissolvem-se também as rígidas distinções entre gêneros: entre filosofia e literatura,
entre ficção e documentário, entre textos literários e interpretativos.

O Currículo Cultural (CC) é filho dileto dos Estudos Culturais (EC) que por sua vez
nasce com o esteio da pós-modernidade e do pós-estruturalismo e se manifesta como uma
fonte de pesquisa que se interessa por novas concepções de saberes, fazeres e dizeres.
Assim como deseja o Currículo Cultural, os estudos culturais buscam uma
aproximação entre o conhecimento acadêmico, da escola formal com o produzido no
cotidiano e em outros meios sociais. Na concepção dos EC, não existe qualquer diferença
entre alta e baixa cultura, venha de onde e de quem vier. O sentido de cultura como os EC se
apropria, se estende para as atitudes e atividades da pessoa comum, do gosto da multidão, do
“povão”. Os Estudos Culturais surgiram na Inglaterra, em 1964, no Centro de Estudos
Culturais Contemporâneos da Universidade de Birmingham e tinham como carro-chefe o
questionamento da cultura dominante, que era representada pelas grandes obras artísticas da
literatura e das artes em geral. Atentos às relações de poder que se insinuavam no campo da
cultura, os Estudos Culturais se distinguiram das disciplinas do meio acadêmico por sua
relação assumidamente política. As análises que se fundamentam nos EC manifestam logo de
saída que não são neutras e nem imparciais e suas críticas tomam claramente posição
favorável aos que estão em desvantagem em qualquer relação de poder.
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Do ponto de vista dos culturalistas, o currículo se estabelece como um campo de
disputas onde os diferentes grupos tentam imprimir sua homogeneidade. Esta é uma das
explicações de termos chamado o currículo de artefato cultural logo no início deste capítulo.
No sentido dos EC, existem duas formas que o currículo assume que o caracterizam como tal:
a primeira se refere ao currículo como uma “invenção social como qualquer outra”; e a
segunda é que o conteúdo do currículo “é uma construção social”. Em sendo assim, não existe
separação, por exemplo, entre ciências naturais, ciências humanas, sociais e nas artes, pois
todas são resultados de “aparatos como práticas, discursos, conceitos, instrumentos e
paradigmas.” E como todas as relações sociais são construídas sobre a égide das relações de
poder, não se pode olhar o CC que não seja também como um campo político onde se escolhe
um conhecimento em detrimento de outro.
Observa-se que na contemporaneidade a cultura vem expandindo o seu sentido para
outros campos além da acumulação de saberes advindos do processo intelectual ou religioso.
Autores como Stuart Hall, Henri Giroux, David Harvey, Peter Mac Laren e muitos outros,
estudam a cultura como um campo com uma enorme expansão, levando-a a todos os espaços
da vida humana atingidos pela sua influência. Para esses autores, tudo que se produz, desde
uma música, um livro, um filme, uma comida, ou uma roupa, tudo é um artefato carregado de
significação e sentidos que circulam e operam nos meios sociais de acordo com uma
hierarquia estabelecida pela relação de poder que ali se instaura.
[...] A cultura é um dos elementos mais dinâmicos e imprevisíveis de mudança
histórica do novo milênio. Não devemos nos surpreender, então, que as lutas pelo
poder deixem de ter uma forma simplesmente física compulsiva para serem mais
simbólicas e discursivas, e que o poder em si assuma, progressivamente, a forma de
uma política cultural (HALL, 1999, p.20).

Finalizando, o Currículo Cultural que nasce dessa nova concepção de cultura
corporifica a ressignificação de elementos intrínsecos da escola formal: livro didático, a
formação pedagógica para professores, programas e projetos educacionais, as salas de aula, a
cantina, o pátio, a merenda, os banheiros, a avaliação etc. Na ótica dos EC, esses elementos se
constituem em ricas fontes de pesquisa que buscam avaliar, analisar e conhecer a escola em
que nossos filhos estudam hoje.
O Currículo Cultural sob a luz dos Estudos Culturais traz questionamentos sobre o que
é, por exemplo, ser negro, ser índio, ser imigrante, branco, pobre, o que é a natureza, o corpo,
quem sou eu, quem é o outro, o que é o amor, o ódio, o certo, o errado, enfim, todas as
representações de mundo e da sociedade que a mídia, a escola, a comunidade e outras
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instâncias da vida em sociedade produzem. É exatamente a tudo isso que nos referimos
quando falarmos em Currículo Cultural no decorrer deste trabalho.
Foi a partir do sentido que o currículo adquiriu com o surgimento dos Estudos
Culturais que voltei meu olhar e acionei minhas lentes teóricas para perceber a construção de
identidades e a percepção de mundo com relação às questões ambientais que vêm sendo
construídas nas comunidades do entorno do Parque Nacional Serra da Capivara. Ali, como
veremos ao longo desta investigação, têm se transformado em um amplo território de
contestação, confirmação e construção de um repertório de saberes que podem perfeitamente
ser chamados de Currículo Cultural. E foi esse Currículo que buscamos conhecer com a
realização deste trabalho.
A seguir, apresentaremos alguns dos conceitos que a Educação Ambiental adquiriu ao
longo de sua história bem como seus fundamentos principais, sua aplicação e evolução até os
dias atuais.
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4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL: HISTÓRICO, CAMINHOS E
REFLEXOS

4.1 A educação ambiental no mundo
As questões ambientais no planeta são conhecidas desde muito tempo. A
conscientização sobre a necessidade de o homem estabelecer uma relação não destrutiva, não
predatória, respeitando os limites dos recursos naturais, exige muito mais que a simples
promulgação de leis. Em todo o mundo, a exploração de bens naturais alcançou proporções
alarmantes, e, aos poucos, foi-se percebendo que algo estava errado e que providências, com
vistas a deter este processo de degradação, deveriam ser tomadas de forma incisiva e urgente.
De maneira ainda bastante lenta, podem-se observar leves mudanças nas perspectivas éticas
no que diz respeito ao meio natural. Vários exemplos de destruição, poluição e exaustão dos
recursos naturais encontrados no mundo inteiro têm motivado várias discussões e ações sobre
as mudanças no comportamento de homens e mulheres do mundo inteiro em relação à
natureza. Com isso veio a necessidade gritante do reconhecimento pelos seres humanos de
que o homem é parte da natureza e que habita o mesmo oikos2 junto com as plantas, os
animais, o solo e as águas, e que o ataque a qualquer um desses elementos resultará na
impossibilidade da continuidade de existência dos outros e, por fim, do planeta Terra onde
todos estão abrigados.
De acordo com vários pesquisadores, as alterações nas relações com seu meio passam
por uma questão ética que, sem si, é passível de mudanças e transformações. O termo ética é
utilizado aqui como um dos principais extratos do saber ao lado da ciência, política e da
estética. A forma ética de estruturar o saber vai resultar na moral e na religião. Sobre ética e
meio ambiente, Michel Serres (1988) diz que:
O século XX foi palco de uma enorme influência da forma de saber da ciência,
técnica sobre ética. A forma de saber estético, a arte, também contribui para
mudanças de perspectivas na ética. Assim, já não se tolera a adoção de tecnologia de
produção que não seja limpa; ademais, a poluição ambiental já é percebida como
algo esteticamente deplorável. Por último, o saber político que preside as relações de
poder dos homens entre si, resultando em formas específicas de conhecimento como
direito, economia, sociologia, antropologia; as ciências da comunicação, da política
e da administração, já mostra a adesão à força do contrato ambiental. O contrato
ambiental é a maior demonstração de responsabilidade da humanidade para com a
2

Palavra grega da qual deriva o radical eco, de ecologia, que é significado de casa, habitat ou, genericamente,
meio ambiente.
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natureza, na compreensão de que a produção não pode acontecer com o sacrifício ao
mundo natural, que, enfim não há oposição entre o mundo natural e o mundo social,
antes, sim, complementariedade entre sociedade e natureza, que vem a ser a raiz do
conceito do Contrato Natural (MICHEL SERRES, 1988).

A necessidade de as sociedades proporem o Contrato Natural, do qual nos fala Michel
Serres (Id. ibid.), encontra suas origens a partir do final da década de 1950, quando, nos
Países avançados, a preocupação com o meio ambiente aparece justamente como uma crítica
profunda, feita pelos movimentos de protestos da época; principalmente entre os jovens,
quanto ao estilo de vida, comportamentos e valores de uma sociedade consumista e predadora.
Otávio Paz em suas aulas no Texas (1969) sugeria que:
Esqueçamos por um momento dos crimes e das burrices que foram cometidas em
nome do desenvolvimento, da Rússia comunista à India socialista, da Argentina
peronista ao Egito nasserista e vejamos o que acontece nos Estados Unidos e na
Europa Ocidental: a destruição do equilíbrio ecológico, a poluição dos espíritos e
dos pulmões, as aglomerações e os miasmas nos subúrbios infernais, os estragos
psíquicos na adolescência, o abandono dos velhos, a erosão da sensibilidade, a
corrupção da imaginação, o aviltamento do Eros, a acumulação do lixo, a exploração
do ódio. Diante dessa visão, por que não retroceder e procurar outro modelo de
desenvolvimento? Trata-se de uma tarefa urgente que requer ciência, imaginação,
sensibilidade, uma tarefa sem precedentes, porque todos os modelos que
conhecemos, venham do oeste ou do leste, levam ao desastre (apud REIGOTA,
2002).

No período em que o professor Otávio Paz nos faz esse alerta, o mundo vivia
atormentado pela corrida armamentista, pelo crescimento populacional desenfreado e pelo
galopante desenvolvimento industrial que a tudo devorava em nome de um tal progresso, e a
possibilidade de exaustão dos recursos naturais afetaria a qualidade de vida de grande parte
da população mundial e que poderia causar danos irreparáveis no presente e no futuro da
humanidade.
Em toda a história da vida do homem, vários ataques contra a natureza provocados
pela bandeira do desenvolvimento e do progresso abalaram o mundo, mataram milhões de
pessoas e deixaram sequelas indeléveis na terra, nos seres vivos em todos os cantos do
planeta. Neste trabalho serão citados apenas alguns exemplos dos mais significativos e que
foram a gota d’água para o despertar da necessidade premente e urgente de se construir novas
e diferentes relações entre homens e meio ambiente natural.
Por volta de 1952, Londres, na Inglaterra, viu-se recoberta por uma mal cheirosa e
acinzentada nuvem de fumaça provocada pela liberação de resíduos industriais, que os
londrinos chamaram de smog, e causou a morte de mais de 1.600 pessoas por intoxicação,
deixando o mundo inteiro chocado com o acidente. Talvez pelos desígnios divinos ou por um
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capricho ou uma vingança da natureza, a capital do País que deu origem à Revolução
Industrial sofria agora os transtornos brutais provocados pelos efeitos colaterais do
“desenvolvimento”. Pouco tempo depois, na cidade de Minamata, no Japão, um acidente com
a manipulação incorreta do mercúrio que fez com que o produto contaminasse a água potável
da região, matando de uma só vez uma multidão de japoneses, e durante vários anos seguidos
continuaram a nascer crianças com deformações congênitas provocadas por essa catástrofe.
Outro alerta que fez o mundo despertar para os efeitos danosos das inúmeras ações
humanas sobre o meio ambiente foi a publicação, em 1962, em Los Angeles, do livro
chamado “Primavera silenciosa”, escrito pela jornalista Rachel Carlson, onde ela faz um
relato estarrecedor sobre os efeitos contrários da utilização de pesticidas e inseticidas
químicos em práticas agrícolas. Esses acontecimentos e tantos outros exemplos de ataques
sobre o meio ambiente natural provocados pelo homem moderno, ainda que timidamente e
tardiamente acenderam uma luz vermelha de alerta sobre as relações entre o homem e seu
universo natural, levando o mundo a perceber a necessidade de se discutir e encontrar
maneiras de se instalar no planeta sem exaurir seus recursos tampouco sua capacidade de
regeneração. E a educação foi um dos instrumentos escolhidos como condutora desse novo
discurso.
Em 1965, a expressão “educação ambiental” é utilizada pela primeira vez em uma
conferência sobre educação na Universidade de Keel na Grã-Bretanha. A partir de então,
vários documentos e estudos foram elaborados para informar, intermediar, discutir, sugerir e
orientar as relações do homem com o meio ambiente com base na educação e orientada para o
estabelecimento de limites no uso dos bens naturais, levando-se em consideração e
antecipando o que Guatarri (1989) chamou de ecosofia, ou seja, as três dimensões da
ecologia: o meio ambiente, as relações sociais e a subjetividade.
Em 1972, foi criado o Clube de Roma, que produz um relatório denominado de “os
limites do crescimento econômico” e faz um estudo de diversas ações que deveriam ser
desenvolvidas para obter no mundo um equilíbrio global baseado na redução do consumo,
tendo em vista as prioridades sociais. Esse documento traz uma alerta sobre as consequências
danosas que poderiam acarretar para o planeta, o ritmo frenético de produção das indústrias e
o forte estímulo ao consumo de bens industrializados; por esse motivo, foi considerado
alarmista e severamente criticado por diferentes correntes de intelectuais, principalmente, os
economistas europeus.
Porém, as manifestações a favor do que rezava o Clube de Roma continuaram a
acontecer. Ainda, em 1972, foi realizada, em Estocolmo, na Suécia, a I Conferência das
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Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, na qual foi constituída uma declaração onde está
expressa a convicção de que “tanto as gerações presentes, quanto as futuras tenham
reconhecidas como direito fundamental a vida num ambiente sadio e não degradado”. A
Conferência de Estocolmo fez com que Países menos desenvolvidos se posicionassem sobre a
relação de controle do desenvolvimento “versus” controle da poluição, resultando na
internacionalização da questão e da proteção ambiental. Neste sentido, cabe destacar o
princípio 21 da Declaração de Estocolmo, que determina:
De acordo com a carta das Nações Unidas e com os princípios do Direito
Internacional, os Estados têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos,
de acordo com a política ambiental, e a responsabilidade de assegurar que as
atividades levadas a efeito, dentro de sua jurisdição ou de seu controle, não
prejudiquem o meio ambiente de outros Estados ou de zonas situadas fora dos
limites da jurisdição nacional.

Ainda como resultado da Conferência de Estocolmo, nesse mesmo ano, a ONU criou
um organismo denominado de Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente PNUMA, sediado em Nairóbi, na África, com o objetivo de coordenar movimentos a favor da
preservação do meio ambiente ao redor do mundo.
Em resposta às recomendações da Conferência de Estocolmo, a UNESCO promove
em Belgrado, na Iugoslávia, o Encontro Internacional de Educação Ambiental – IPEA,
quando foram formulados os princípios de que a Educação Ambiental deve ser continuada,
multidisciplinar, integrando diferenças regionais voltadas para os interesses nacionais. A
Carta de Belgrado, como ficou conhecido o documento produzido pelo encontro, constitui-se
em um dos documentos mais lúcidos produzidos naquela época e, ainda hoje, continua sendo
um marco conceitual no tratamento das questões ambientais, principalmente no que diz
respeito à Educação Ambiental.
A recente declaração das Nações Unidas para a nova ordem econômica internacional
atenta para um novo e controverso conceito de desenvolvimento – o que leva em conta a
satisfação de necessidades e desejos de todos os cidadãos da terra, pluralismo de sociedades e
o balanço e a harmonia entre humanidades e o meio ambiente. O que se busca é a erradicação
das causas básicas da pobreza, da fome, do analfabetismo, da poluição, da exploração e da
dominação. Não é mais aceitável lidar com esses problemas cruciais de maneira fragmentada.
É absolutamente vital que os cidadãos de todo o mundo insistam a favor de medidas
que darão suporte ao tipo de crescimento econômico que não traga repercussão
prejudiciais às pessoas, que não diminua de nenhuma maneira as condições de vida e
de qualidade do meio ambiente. É necessário encontrar meios de assegurar que
nenhuma Nação cresça ou se desenvolva à custa de outra Nação, e que nenhum
indivíduo aumente o seu consumo à custa da diminuição do consumo dos outros.
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[...] A reforma de processos e sistemas educacionais é central para a constatação
dessa nova ética de desenvolvimento e de ordem econômica mundial. Governantes e
planejadores podem ordenar mudanças e novas abordagens de desenvolvimento e
podem melhorar as condições do mundo, mas tudo isto se constituirá em soluções de
curto prazo se a juventude não receber um novo tipo de educação. Isto vai requerer
um novo e produtivo relacionamento entre estudantes e professores, entre escola e
comunidade, entre o sistema educacional e a sociedade.

As propostas se internacionalizaram e atingiram seu ponto culminante com a
realização da Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental, realizada em Tbilissi
(ex-Rússia), em 1977, quando ficaram definidos os objetivos, as características da Educação
Ambiental, assim como as estratégias pertinentes ao plano nacional e internacional. Em razão
disso, mais de 70 Países de todos os continentes se fizeram representar. Em pleno Regime
Militar, O Brasil não participou do evento, alegando não manter relações diplomáticas com
União Soviética. Sobre a omissão do Brasil nesse evento, Marcos Reigota (2001, p. 53)
comenta:
O Brasil vivendo a sua fase de glória do período conhecido como o “milagre
brasileiro”, busca se distanciar dos outros Países do continente como potência
emergente, todos os seus projetos que afetam drasticamente o Meio Ambiente é
considerado pelos militares e tecnocratas como sendo um luxo de Países ricos, além
ser um atentado à Segurança Nacional.

Na Conferência de Tbilissi e em outra posterior, ocorrida em Moscou, em 1987, foram
estabelecidas as orientações e avaliadas as metas e ações concebidas para a efetivação da
Educação Ambiental em todas as sociedades do planeta. Hoje, todas as políticas de Educação
Ambiental pensadas, desenvolvidas e assumidas pelos Governos, bem como pelas
Organizações Não-Governamentais em todo o mundo têm seus fundamentos e orientações
inspirados nos princípios determinados pela Conferência de Tbilissi.
4.2 A Educação ambiental no Brasil
As idéias de preservação e proteção ao Meio Ambiente e Educação Ambiental que o
IBAMA e a FUMDHAM tentam introduzir na região Sudeste do Piauí, com o objetivo de
preservar o patrimônio arqueológico guardado no Parque Nacional Serra da Capivara, trazem
algum reflexo das discussões, decisões, tratados e acordos produzidos pelas conferências
internacionais citadas no item anterior; muito embora, conforme foi mostrado anteriormente,
as práticas utilizadas por essas duas instituições não sigam exatamente o que está descrito nos
documentos que foram produzidos pelos grandes encontros mundiais sobre Educação
Ambiental.
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O Brasil, com presença pouco participativa e, às vezes, até omissa no momento em
que outros Países discutiam os destinos do planeta, foi pressionado pelo resto do mundo a
começar a agir, discutir e criar políticas a favor da preservação. Houve alguns acidentes e
crimes ecológicos que fizeram com que os olhos do mundo se voltassem para o maior país da
América do Sul e que detém a maior parte da maior floresta do mundo. Como exemplos,
citaremos o acidente provocado pela manipulação incorreta do CÉSIO 137, em Goiânia, e o
brutal assassinato do sindicalista Chico Mendes que denunciava os desmatamentos e a
grilhagem de terras no Norte do País, todos ocorridos na década de 80 e que tiveram
repercussão internacional negativa para o Brasil. A partir de então, as pressões internacionais
se intensificaram, levando o País a pensar com maior seriedade sobre as questões relativas à
preservação e a implantar uma política mais ampla e eficiente de cuidados com meio
ambiente. E como o resto do mundo, também aqui todo o planejamento da política nacional
de proteção ambiental foi inspirado nos conceitos, preceitos e recomendações da Conferência
de Tblissi, de 1977.
Outra importante conferência internacional sobre Meio Ambiente e desenvolvimento
foi realizada no Rio de Janeiro em 1992, na qual milhares de representantes governamentais e
da sociedade civil reuniram-se e discutiram uma ampla pauta de temas ambientais, tornando o
Brasil uma referência importante nas discussões mundiais sobre o meio ambiente, fator que
serviu para fortalecer o movimento ambientalista nacional. Com relação a esse evento,
Marcos Reigota (2001, p. 17) opina que:
Nos 20 anos que separam as conferências mundiais em Estocolmo e no Rio de
Janeiro houve uma considerável mudança na concepção de meio ambiente. Na
primeira se pensava basicamente na relação homem e natureza; na segunda o
enfoque é pautado pela idéia de desenvolvimento econômico. Essa mudança se fará
sentir nos discursos, projetos e práticas diversas da educação ambiental que surgiram
desde então.

Porém, antes de toda movimentação provocada pelo ECO-92, em 1981, ainda no
governo militar do presidente João Figueiredo, foi criada a primeira lei que dispunha sobre
Política Nacional de Meio Ambiente, mas que, de fato, nunca foi cumprida. Mesmo, assim, as
universidades brasileiras continuaram promovendo discussões sobre questões relacionadas ao
Meio Ambiente. A própria comunidade começou a se organizar, exigindo decisões neste
sentido. Culminou com a Constituição de 1988, dedicando o Capítulo V ao Meio Ambiente e,
no Inciso VI, determinou ao poder público “promover a Educação Ambiental em todos os
níveis para a preservação do meio ambiente”. Para o cumprimento dos preceitos
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constitucionais, leis nacionais, Decretos, Constituições Estaduais e Leis Municipais foram
criadas com o objetivo de determinar a obrigatoriedade da Educação Ambiental.
Um dos resultados práticos dessas múltiplas discussões, pressões políticas e
mobilizações sociais em torno da questão ambiental foi a expansão da ação
governamental brasileira na área. Nos anos posteriores à Constituinte, vários
programas e instituições governamentais foram estabelecidos para atender à
crescente demanda por soluções para os problemas ambientais do País. A criação do
IBAMA, mediante à fusão de quatro agências e, a implementação do programa
Nossa Natureza, ambos em 1989, foram seguidas em 1990, pelo estabelecimento
do Fundo Nacional de Meio Ambiente, para financiar variados projetos ambientais
com base nas solicitações procedentes das Organizações Governamentais e NãoGovernamentais brasileiras (LITTLE, 2003, p. 14).

Em 1994, foi elaborado pelo Ministério da Educação, Meio Ambiente, Cultura e
Ciência e Tecnologia, o Programa Nacional de Educação Ambiental, com o objetivo de
capacitar o sistema de educação formal e não-formal, supletivo e profissionalizante, em seus
diversos níveis e formalidades. Logo após, em 1997, o Ministério da Educação elabora os
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, com o tema “Convívio Social, Ética e Meio
Ambiente, onde a dimensão ambiental está inserida como um tema transversal. Finalmente,
por meio do Decreto n° 4.281, de 25 de junho de 2002, é regulamentada a Lei que institui a
Política Nacional de Educação Ambiental. Hoje, a Educação Ambiental é trabalhada nas
escolas como um dos temas transversais, assim como está previsto pelos PCNs.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais, produzidos com base na LDB e lançados
oficialmente em 15 de outubro de 1997, documento que definiu como temas
transversais, em função da relevância social, urgência e universalidade: saúde, ética,
pluralidade cultural, orientação sexual e meio ambiente. Apesar das críticas que
recebeu pelo modo como pensou a transversalidade em educação (mantendo como
eixos principais as disciplinas de conteúdos formais – português, matemática,
ciências, história e geografia) e pela baixa operacionalização da proposta, teve o
mérito de inserir a temática ambiental não como disciplina e de abordá-la articulada
às diversas áreas do conhecimento. Isso está projetado e planejado para ocorrer
desde o entendimento do significado das ações cotidianas no local de vida, passando
pela reconstrução e gestão coletiva de alternativas de produção que minimizem e
superem o quadro de degradação, até a inserção política na sociedade como um todo,
redefinindo o que se pretende por qualidade de vida e propiciando a construção de
uma ética que se possa nomear como ecológica (LOUREIRO, 2004, p.83).

O conceito de Educação de Ambiental tem variado bastante ao longo de seu breve
tempo de vida como uma modalidade pedagógica. Observa-se, porém, que as definições vão
sendo formuladas de acordo com o contexto que está sendo ou será aplicado ou de acordo
com a formação ou a experiência profissional de quem as elabora. “Assim, um biólogo ou
ecólogo enfatiza o meio ambiente biológico; o sociólogo, o ambiente humano; o geógrafo, o
meio ambiente físico e assim por diante”. Logo se vê que não é fácil, diante de tantas
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diversidades de conceitos, encontrar um que atenda a todos os campos em que a Educação
Ambiental pode atuar.
Diante da complexidade de conceituar e das diversas correntes da Educação
Ambiental, Marcos Sorrentino (1995) buscou classificá-la, colocando-a em três grandes
categorias, considerando teoria e prática. As categorias defendidas por Sorrentino são as
seguintes: conservacionista, educação “ao ar livre,” gestão ambiental e economia ecológica. A
educação conservacionista é defendida por entidades que desejam uma natureza biofísica
intocável. A educação ao “ao ar livre” está presente no trabalho de antigos naturalistas como
escoteiros, espeleólogos, naturalistas, montanhistas etc. A segunda categoria, chamada de
gestão ambiental, está presente nas lutas dos movimentos sociais, como, por exemplo, as
críticas ao sistema capitalista e predador da natureza, na defesa de uma participação maior da
comunidade nas decisões que a afetam diretamente. Na terceira corrente, denominada de
economia ecológica, incluem-se as Organizações Governamentais, Não-Governamentais e
entidades ambientalistas defensoras do desenvolvimento sustentável.
Somando a contribuição das diversas correntes, poderia se concluir como objetivo
da Educação Ambiental a contribuição para a conservação da biodiversidade, para a
auto-realização individual e comunitária e para a autogestão política e econômica,
mediante processos educativos que promovam a melhoria do meio ambiente e da
qualidade de vida (LEONARDI, 1997).

Os organismos responsáveis pela implantação da Educação Ambiental no Brasil e no
mundo também têm suas definições, porém, de uma forma ou de outra, todos estão
fundamentados na busca de um equilíbrio entre o homem e o meio ambiente. Na I
Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental em Tbilissi, a EA foi definida
como uma dimensão dada ao conteúdo e à prática da educação orientada para a solução dos
problemas concretos do meio ambiente, através dos enfoques interdisciplinares e de uma
participação ativa e responsável de cada indivíduo na coletividade.
A UNESCO entende a Educação Ambiental como sendo:
Um processo permanente por meio do qual o indivíduo e a coletividade tomam
consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades,
experiências e determinações que os tornam aptos a agir – individual e
coletivamente – e resolver problemas ambientais presentes e futuros.

O art. I da Lei Nacional n. 9795, de 27.04.1999, diz que Educação Ambiental é:
Um processo por meio do qual o indivíduo e a coletividade constroem valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para a
conservação do meio ambiente, bem como o uso comum do povo, essencial à sua
qualidade de vida e a sua sustentabilidade.
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No Brasil, mesmo com a obrigatoriedade da Educação Ambiental em todos os níveis
do sistema educacional, com seu espaço previsto na Constituição Federal e com uma grande
quantidade de entidades, instituições e organismos empenhados em fazer com que ela
aconteça de fato e atinja um maior número de pessoas, todavia, é uma novidade que parece
que ainda vai precisar de muito tempo pra ser apreendida. Se é assim nos centros urbanos, nas
localidades mais distantes ela, ainda, soa como algo muito estranho, podendo trazer mais
dificuldades do que benefícios para aquelas pessoas que tradicionalmente têm na natureza a
única fonte de sobrevivência. Um caso exemplar, e que serviu como objeto de estudo para
esta tese de doutorado, são as famílias que moram nas comunidades localizadas no entorno do
Parque Nacional Serra da Capivara. Para esses homens, mulheres, crianças e adolescentes, a
Educação Ambiental surge como algo que determina que elas modifiquem as práticas
cotidianas de sobrevivência como a caça de animais silvestres que, além de estarem
entranhadas tradicionalmente na cultura deles, constituem a base da economia e uma das
únicas maneiras de conseguirem recursos para satisfazerem a necessidade mais básica do ser
humano, a comida.
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5 MÉTODOS E TÉCNICAS: FUNDAMENTOS, INTUIÇÃO E OUTROS
INSTRUMENTOS

Ao iniciar a apresentação dos procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa,
considero necessário indicar os caminhos que foram percorridos para elaboração geral deste
estudo que tem como temática geral o estudo do Currículo Cultural de Educação Ambiental
de crianças e adolescentes que estudam nas escolas rurais localizadas nas comunidades do
entorno do Parque Nacional Serra da Capivara.
Primeiramente, entendo que a escolha de uma metodologia, no que diz respeito tanto à
coleta quanto à análise dos dados, está ligada intrinsecamente às opções epistemológicas que
fundamentam qualquer tipo de pesquisa. E segundo que a escolha das práticas dependem,
também, do contexto histórico, geográfico, social e cultural em que estão inseridos os sujeitos
e objeto da investigação.
Esta pesquisa teve a pretensão de trazer à tona particularidades da vida dos moradores
das comunidades do entorno do Parque Nacional Serra da Capivara inscritas num momento
específico desta coletividade, portanto, não deverão ser reconhecidos como fenômenos
psicossociais e culturalmente condicionados. Sendo assim, este trabalho não pretende oferecer
resultados replicáveis e generalizáveis para outros contextos. Por ser histórico, este ou
qualquer outro estudo de identidade social não oferece a possibilidade de busca de processos
básicos universais.
Na construção deste objeto de estudo, a metodologia utilizada foi a pesquisa
etnográfica, na qual lançamos mão de uma base diversificada de técnicas combinadas entre si,
como entrevistas, registros fotográficos e outros documentos, a observação das aulas de
ciência, história, geografia, participação de reuniões, festas populares e manifestações da vida
social local, bem como a análise do currículo formal e dos procedimentos pedagógicos das
escolas enquanto instituição de ensino formal. A partir desses dados poderei abstrair, da
concretude da vida diária, elementos importantes de teorização sobre o modo de vida, a visão
de mundo, a organização política e social bem como o currículo cultural destas comunidades.
5.1 A pesquisa etnográfica no estudo de práticas educativas
A etnografia se caracteriza por um conjunto de técnicas utilizadas por antropólogos e
etnógrafos para coletar dados sobre valores, crenças, conhecimentos, visões de mundo,
hábitos e comportamentos de determinado grupo social e o relato escrito dessas experiências.
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Se para os antropólogos o interesse está centrado na descrição da cultura, para os
educadores, os interesses estão focalizados nos processos educativos. Para vários autores
existem alguns requisitos das pesquisas das questões culturais que não devem
necessariamente ser cumpridos pelas investigações dos assuntos educacionais. Por isto, estes
preferem dizer que neste caso não se faz etnografia e sim pesquisa do tipo etnográfica,
exatamente porque esta faz uso de várias técnicas que foram tradicionalmente construídas
pela antropologia, tais como a observação das práticas cotidianas, entrevistas intensas e
análise de documentos e fotografias e, principalmente, a vivência e convivência com os
sujeitos em seu habitat, experimentando todas as suas experiências quantas forem possíveis e
a construção do diário de campo como o mais valioso instrumento de coleta de dados.
As características marcantes da pesquisa do tipo etnográfica que mais são utilizadas
pelos pesquisadores de questões educacionais dizem respeito ao princípio da estreita relação
que deve ser mantida pelo pesquisador e seu objeto de estudo, onde este, o pesquisador, tornase o instrumento principal na coleta e análise dos dados; outra peculiaridade da pesquisa
etnográfica absorvida pelas pesquisas educacionais é o interesse centrado no processo, no que
está ocorrendo e não exatamente no ponto final e também pela visão própria que os sujeitos
têm de si mesmo, de suas experiências e do mundo que os cerca; outra característica
fortemente absorvida pelos educadores é o trabalho de campo onde o pesquisador se aproxima
das pessoas, das situações, dos eventos, dos rituais, mantendo com os sujeitos um contato
próximo e prolongado. Assim como na antropologia, a pesquisa educacional do tipo
etnográfica está interessada em buscar a formulação de hipóteses, conceitos, abstrações e
teorias, e não em testar a eficácia desses elementos epistemológicos.
Antropologia e Educação possuem uma relação antiga que tem início em meados do
século XX, apogeu da antropologia americana, quando as pesquisadoras e alunas diletas de
Franz Boas, Margaret Mead e Ruth Benedict, realizaram pesquisas sobre a Educação. A
publicação de suas obras as tornou clássicas na corrente americana da disciplina. Mead, entre
1927 e 1935, publicou respectivamente “Comig of age in Samoa” e “Hábitos e sexualidade na
Oceania” onde faz um estudo minucioso sobre os adolescentes desses lugares onde a
adolescência é apresentada como uma fase da vida livre de qualquer repressão sexual. Com
esses estudos, a pesquisadora observou que, além da educação puritana e conservadora, é
possível existir outra forma de educar os jovens. Benedict publicou Amostras da Civilização e
o Crisântemo e a Espada sobre a cultura japonesa no pós-guerra onde ela afirma que os
estereótipos são maleáveis e que a educação contribui largamente para isso, principalmente
entre os jovens.
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Foi por intermédio dessas antropólogas que a academia passou a ver as questões das
diversidades culturais por diferentes ângulos como as formas operativas da cultura dentro dos
processos educativos nos primeiros anos de vida; os ciclos de desenvolvimento da infância à
idade adulta e o papel da educação formal e informal; a questão do controle social e o campo
das emoções e do sexo; as dificuldades educativas e os relacionamentos em grupos dentro dos
estados nacionais e deles com outros, como por exemplo, a América e a África, o mundo
ocidental e o oriental; a adolescência e a formação da personalidade, entre tantos outros temas
que se podem elencar na produção culturalista do início do século até os anos 50.
Neste trabalho, tivemos a intenção de observar quatro dimensões do processo
educativo dos sujeitos e objetos da investigação: (1) o encontro professor-alunoconhecimento; (2) o currículo de educação ambiental oferecido pela escola e pelas instituições
responsáveis pela preservação do Parque Nacional Serra da Capivara; (3) as noções de meio
ambiente compartilhada pela comunidade e (4) qual o Currículo Cultural relacionado às
questões ambientais está se formando a partir do entrelaçamento dos saberes do ensino
formal, não-formal e da comunidade.
Para o levantamento dessas dimensões, tanto a escola quanto a comunidade foram
analisadas como um palco onde ocorrem movimentos de aproximação e afastamento, no qual
se criam e recriam conhecimentos e valores ou como diria Giroux (1986), terrenos culturais
caracterizados por vários graus de acomodação, contestação e resistência, além de uma
pluridade de linguagem e objetivos conflitantes.
5.2 Diário de campo: o valor científico da experiência pessoal
Janeiro de 2004, o inverno começara um pouco atrasado, já estávamos em meados do
mês, mais precisamente dia 12, e mal se iniciaram as primeiras chuvas. A caatinga já
providenciava sua metamorfose e aos poucos se observava um turbilhão de cores se
espalhando por todos os lados. Porém, as chuvas que caíram não eram suficientes para
preparar a terra para o plantio, e os caatingueiros, depois de atravessar um longo período sem
chuvas, quase nove meses, já estavam perdendo a esperança de poder plantar e colher nesse
ano. Calejados das esperas enormes que o sertão lhes impõe, naquele dia voltavam a acreditar
que, mesmo tardio, o inverno, enfim, chegara. Não atrasada quanto o inverno me dirijo para o
local que elegi para a realização de minha pesquisa de campo, as seguintes comunidades
rurais: Cambraia, Alegre e São João Vermelho. Sinto-me bem recebida pelos “ventos de
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chuva” que sopravam lentamente, refrescando e perfumando o local com um agradável cheiro
de terra molhada.
Cheguei no início da manhã à casa do prefeito de João Costa, município-sede das
comunidades de caçadores às quais havia elegido para realizar esta investigação. Procurei
primeiro o prefeito, a autoridade máxima do lugar a princípio, por dois motivos: um é que de
antemão havia sido informada de que era um homem sensível às questões ambientais e que
estava bastante informado sobre os conflitos que ocorriam entre os caçadores e os guardas do
IBAMA; e em segundo, porque, até então, não conhecia ninguém na Cidade e precisava de
um local seguro para deixar o carro durante o tempo em que estivesse nas comunidades, e
como havia uma ampla área de sombra em frente à casa dele, achei que seria um bom lugar.
Diante de sua hospitalidade, vi que estava certa.
Dentre as informações que me passou o prefeito sobre o município que ele
administrava, seus habitantes e sobre a tensão estabelecida entre os moradores das
comunidades localizadas nos limites da Serra da Capivara e as instituições responsáveis pela
preservação do Parque, ele me colocou a par sobre quais eram as comunidades onde havia o
maior número de caçadores e onde os conflitos eram mais tensos. Muito atencioso, me fez de
próprio punho um desenho do Município me localizando muito bem onde ficava cada
comunidade. Em quatro delas, Umburana, Cambraia, São João Vermelho e Alegre, ele fez
uma sinalização de perigo, desenhando uma caverinha com um X em cima do nome, disseme:
Nessas comunidades a senhora não passe nem perto, aqui o conflito é pesado! e os
caçadores estão dispostos a tudo. Além do mais acho difícil que a senhora encontre
alguém pra conversar, eles não falam com gente de fora. Eles são muito bravos e vão
lhe botar pra sair de lá correndo.

Agradeci ao meu prestigioso informante e pensei comigo mesma: “é pra lá que eu
vou!” Preparei minha bicicleta, pois as comunidades localizam-se a aproximadamente uns 12
km da sede do Município, e ao sair à rua, perguntei à primeira pessoa “– como como faço pra
chegar nessas localidades?”.
Pela indicação que me deram todas as comunidades “proibidas” encontravam-se bem
próximas umas das outras e estavam na mesma direção. No final da tarde, quando se
insinuava uma chuva fininha cheguei ao Cambraia, a primeira comunidade. Estava um pouco
escuro e não dava para perceber muitos aspectos do local, contudo senti que estava no centro,
exatamente onde tinha uma pequena escola e algumas casas ao redor. Um pouco mais
afastado havia outras casas espalhadas e muitas árvores e uns morros baixos que formavam a
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topografia incerta do lugar, só havia uma rua coberta por paralelepípedo, com certeza, a
principal, as outras eram feitas de chão batido.
As primeiras pessoas às quais eu me dirigi, pelas respostas e as caras que fizeram,
foram o suficiente para eu começar a ter consciência de que o prefeito tinha lá suas razões de
fazer as recomendações que me fez. Cheguei, perguntando se conheciam alguém que era
caçador, ou ex-caçador, se sabiam de alguém que tinha costume de andar pela Serra e a
resposta mais delicada que recebi foi: “Aqui num tem caçador, não, minha senhora e faz
tempo que ninguém anda nessa Serra!”.
Não tive dúvidas de que minha presença não era nada bem-vinda, mesmo assim pensei
em caminhar um pouco para conhecer e procurar um local pra dormir, pois a chuva estava
aumentando e já era quase noite. Antes que eu me encaminhasse para a primeira rua que
surgia à minha frente, percebi que estava sendo cercada por várias pessoas, a maioria homens,
que com uma certa hostilidade me perguntavam quem eu era, o estava fazendo ali, de onde
vinha. Tentava me explicar calmamente, mas a comunicação estava difícil, pois muitos
falavam alto e ao mesmo tempo. Por fim, consegui que eles me ouvissem dizer que era uma
professora de Teresina e que estava ali fazendo um trabalho de pesquisa para a Universidade e
que não tinha qualquer ligação com o IBAMA e nem com a FUMDHAM. Eles aceitaram
minhas justificativas visivelmente desconfiados por um motivo que eu só fui saber depois, é
que antes já haviam aparecido por lá pessoas estranhas se dizendo pesquisadores, quando
mais tarde descobriram que na verdade eram espiões que estavam ali para colher informações
sobre a vida deles e levar para o IBAMA e a FUMDHAM.
Como já era noite alta, todos se dispersaram para suas casas e eu fiquei sozinha,
apavorada porque a chuva aumentara substancialmente, já era tarde e eu não tinha encontrado,
ainda, local certo para comer e dormir. Além do mais, sabia que um hotel ou pousada nessas
regiões é raro de se encontrar. Porém, não era só isso que me inquietava, naquele momento
comecei ter a sensação de que não conseguiria realizar minha pesquisa naquelas comunidades,
pois os moradores estavam muito ressabiados e não falariam com ninguém estranho,
principalmente sobre caça. Um sentimento de fracasso passou por minha cabeça, achei que
tinha perdido a viagem, a pesquisa e que o certo seria ir embora naquela mesma noite.
Porém, sem me dar por vencida, fui procurar pouso na casa de Dona Maria, onde me
disseram que costumam ficar as pessoas de fora que raramente aparecem por lá. Ela me
recebeu muito solícita e também desconfiada, mas me ofereceu um quarto para dormir e me
convidou a ir com ela para a cozinha. Enquanto preparava algo para eu comer, seu esposo
veio conversar comigo. E me perguntou carregado de toda curiosidade possível:
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Minha filha, por que você quer saber se o pessoal aqui continua caçando? ói, se a
senhora quer continuar falando disso o pessoal num vai gostá. A situação aqui tá
muito difícil. Hoje mesmo, quando o dia amanheceu a pulíça do EBAMA levou dois
rapais daqui qui tava na mata, batero neles, fizero o diabo [...].

Diante desta fala, achei que esta era a oportunidade de me apresentar melhor, falei
tudo sobre a pesquisa, minhas intenções, a Universidade e sobre minha relação com o lugar.
Disse-lhe que não conhecia a Região, mas que meu avô materno havia morado cerca de 80
anos em um povoado bem próximo dali. Quando lhe disse quem era, ele confirmou que o
havia conhecido e que era gente de bem, foi então que percebi que a conversa entre nós foi
ficando mais tranquila e o clima me pareceu ainda mais favorável quando ele virou para a
esposa e lhe disse: “– Maria, ela é neta do Manu Assis!”.
No final do jantar, quando o marido já nos tinha deixado a sós, Dona Maria me disse
que ele havia a advertido para não me receber porque eu poderia ser “gente do EBAMA” ao
que ela lhe respondeu, “ora homem, mas que mal pode fazê uma muiê sozinha?!”.
Fui dormir com uma pequena luz de esperança no coração e já planejando como faria
no dia seguinte. Porém, antes de terminar de arrumar minhas coisas, dona Maria me bate à
porta, dizendo que tinha alguém lá fora querendo falar comigo. Quem poderia ser? - me
perguntei. Ao sair, seu Francisco me apresentou um senhor baixo, meio gordo, que se
chamava Bibiano e que era um agente de saúde mas que todos o respeitavam como se fosse
um médico. Mesmo com a escuridão da noite sendo iluminada apenas pela fraca luz do
candeeiro de Dona Maria, reconheci que tinha visto aquele rosto junto aos outros que haviam
me cercado um pouco mais cedo. Então, ele começou a me dizer o que tinha vindo me falar,
relatando sobre os conflitos entre os moradores e o IBAMA, me contou várias histórias
horríveis de agressão, espancamento, prisão, troca de tiros, invasão de domicílios e tantos
outros abusos praticados tanto pelos guarda-parques do IBAMA quanto pela Polícia Civil de
São Raimundo Nonato. Cada caso que ele ia me contando, detalhadamente, diga-se de
passagem, eu ia tendo a certeza de que a situação era diferente e muito mais grave do que eu
havia imaginado. Enquanto ouvia, uma coisa muito estranha acontecia dentro de mim, eram
minhas hipóteses de pesquisa que ruíam e meus objetivos que se transformavam lentamente.
Lembrei-me do primeiro manual de antropologia que havia lido tempos atrás que dizia que o
pesquisador deveria se dirigir ao trabalho de campo consciente de que suas hipóteses,
objetivos e planos de pesquisas, no decorrer das observações, estariam sujeitas a
confirmações, refutações, acréscimos ou transformações totais e que por isso era bom não têlas como enunciados pre-concebidos, imutáveis e sólidos como um muro de pedra. Outro
pensamento que me tranquilizou foi uma velha lição de Malinowski para quem as conjecturas
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iluminadas pelos fundamentos teóricos são a pedra de toque de todo pesquisador, mas que as
idéias preconcebidas são orientações perniciosas a qualquer trabalho científico, dizia ele:
Se alguém empreende uma expedição, decidido a comprovar determinadas hipóteses
e é incapaz de mudar seus pontos de vista e descartá-los de boa vontade diante do
peso das evidências, nem é necessário dizer que seu trabalho não terá nenhum valor
(MALINOWSKI, 1973, p. 96).

Refeita do desmoronamento que o relato provocou, continuei ouvindo suas histórias
com muito interesse, mas sem entender até onde ele queria chegar, quando começou a narrar
um caso que havia acontecido na noite anterior. Segundo ele, os guarda-parques haviam
surpreendido dois rapazes caçando, um deles ainda menor de idade, e os tinham espancado
bastante na mata, deixando-os a noite inteira amordaçados debaixo de uma árvore sem água e
sem comida até o dia amanhecer e depois os levaram para São Raimundo Nonato, a quase 100
km de distância, com pés e mãos amarrados sobre a carroceria do carro. E por fim, disse-me
olhando firmemente, “professora, precisamos de sua ajuda, a senhora pode fazê aqui seu
serviço sossegada com ajuda da gente se a senhora for lá no juiz e testemunhar a favor desses
rapazes que foram presos, se a senhora disser pu juiz que viu eles sendo espancados”.
Levemente apavorada com a proposta, agradeci as informações, concordei que se
tratava de uma situação insuportável e que providências deveriam ser tomadas urgentemente e
que, o que é pior, eles sozinhos não chegariam muito longe com suas denúncias. Contudo,
declinei da proposta, argumentando que não poderia testemunhar sobre algo que não vi e que
se o fizesse, eu é que poderia ser presa por falso testemunho. Mas lhe disse que poderia ajudálos de outra maneira, indiretamente. Assim, aproveitei para falar da pesquisa e dizer como ela
poderia ser importante para eles a partir do momento em que traria à tona uma visão diferente
de uma história da qual só era conhecida a versão em que eles apareciam como sanguinários
usurpadores da natureza. Ele ficou reticente com o que lhe falei, deu boa-noite e voltou para
sua casa. Entrei para o quarto com um caleidoscópio girando em minha mente, entretanto,
algo me dizia que aquele senhor, seu Bibiano, poderia abrir-me a porta de entrada da vida do
povo naquelas comunidades.
No outro dia, logo nas primeiras horas fui procurá-lo em sua casa. Era antes das seis
da manhã. Quando cheguei, ele estava sentado na porta enquanto sua esposa passava um café
do qual o cheiro eu já sentira antes de chegar. Os dois me receberam com muito respeito, me
ofereceram uma xícara de café e uma cadeira pra sentar. Mais uma vez, lhe expliquei que
precisava que ele fosse comigo na casa dos caçadores, me apresentar a eles, dizer-lhes que eu
não era uma espiã e que meu trabalho poderia ajudá-los só que de outra maneira. Foi então
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que ele muito decidido me disse, “eu não posso ir com a senhora a lugar nenhum, hoje,
porque tenho que ir na cidade”, disse referindo ao centro do Município. E acrescentou, “mais
eu tenho uma amiga que é agente de saúde qui nem eu que pode fazê isto com a senhora por
ela tá de folga hoje”.
Levou-me na casa de Dona Elizete, uma senhora magrinha, falante e sorridente que
não hesitou nenhum pouco em me acompanhar na casa dos moradores desta comunidade e de
todas as outras vizinhas que haviam sido assinaladas como “proibidas”. Entrava comigo, me
apresentava às pessoas, e, diante da desconfiança de alguns, dizia enfaticamente, “ela num
tem nada a ver com este Parque, não!”.
Foi por meio de D. Elizete que terminei conhecendo toda a gente da comunidade,
principalmente aquelas que se tornaram pessoas chaves para a realização deste trabalho.
Um certo dia em minhas andanças, quando já iniciara o processo de familiaridade
com o povo das comunidades, enquanto eu conversava com uma dona-de-casa que estava só
com os filhos menores, inclusive, um recém-nascido, de repente foram chegando vários
homens, uns que eu já havia visto e falado; outros totalmente estranhos. Eles iam se
acomodando na sala ampla, livre de móveis, a não ser por duas “cadeiras de espaguete” já
bem gastas. De repente um deles falou alto e com firmeza, “o que é que a senhora quer
mesmo saber? Aqui todo mundo é caçador, sim senhora! pode perguntar o quiser”.
A partir daquele dia, 12.01.2004, até o final de 2008, voltei várias vezes àquele local e
às outras comunidades próximas. Às vezes ia amiúde, todo a semana, outras vezes, a cada
quinze dias, por vezes, passava meses sem aparecer. As estadas duravam quinze dias, às
vezes, uma semana, quatro dias e até um dia. Nesse vaivém, caminhei muito pela Serra da
Capivara, conheci seus encantos em todas as épocas, o colorido do inverno, a aridez cinza do
verão, cheguei a lugares nunca antes visitado por uma mulher de tão inacessíveis que eram.
Conheci muita gente, caçadores, não-caçadores, ceramistas, agricultores, rezadeiras,
cantadores e cantadoras, religiosos, sanfoneiros e até políticos. Visitei muitas famílias, comi
na casa de vários moradores, onde era convidada, participei de festas, reuniões, assembléias,
conheci as escolas, falei com professores, coordenadores, os alunos, assisti a aulas, fui para
recreio com os alunos, ajudei a preparar a escola para festa de São João, Natal, observei as
notas, falei com os pais de alunos, observei as fardas, assisti junto com alunos a
documentários sobre Meio Ambiente, sobre a Serra, falamos de preservação.
Durante toda a investigação, procurei manter sempre um movimento de aproximação e
afastamento que é considerado como precioso no trabalho de campo etnográfico e fazendo
anotações, exaustivamente, certa de que existem vários atos, atitudes, acontecimentos, jeito de
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fazer as coisas, reações que, se não forem anotadas no calor do momento em que as
observamos, podem perder-se no mar extenso do cotidiano e tornarem-se invisíveis, dada a
frequência com que ocorrem e a familiaridade que vamos obtendo com elas. Assim como nos
ensina Franz Boas (76), no campo tudo deve ser anotado: desde os materiais constitutivos das
casas até as notas das melodias cantadas pelos nativos e isso detalhe por detalhe. Pois é por
entre as tessituras do cotidiano que podemos observar os extremos dos acontecimentos e fatos
entre os quais oscila a normalidade de uma sociedade.
Foi a partir da observação dos acontecimentos “imponderáveis da vida real” dos quais
nos falou Malinowisk que pude perceber o que jamais seria percebido por meio de
questionário ou análises de documentos, coisas como a rotina da escola, o cuidado da
professora com a roupa, o cabelo, o batom quando vai à escola, a relação do aluno com o
material escolar, os comentários que fazem entre si sobre a aula, depois da aula, o que falam
sobre os professores quando estão longe deles, as relações de empatia, simpatia, antipatia ou
ódio que estabelecem ali, enfim, o que acontece de fato no “chão da sala de aula” sem
intermediários, tendo os olhos e ouvidos como os únicos instrumentos de captação de
sentidos, sons e imagens. Esses detalhes que podem parecer “tão pequenos” me foram úteis
para um aprofundamento nas atitudes mentais dos sujeitos, conduzindo-me a refletir sobre o
que eles podem revelar para além do que demonstram ou querem demonstrar. São coisas
pequenas que aparentemente podem ser superficiais e vazias de qualquer sentido etnográfico
ou científico, mas que, ao contrário, estão carregadas de informações valiosas sobre aquele
grupo humano. E este é o trabalho do antropólogo quando este se detém a fazer um trabalho
de campo científico, é buscar entre os ritos, rituais, cerimônias, liturgias e na concretude do
cotidiano, o sentido que eles dão a todas essas formas de se manifestar coletivamente, pois são
esses elementos que vão nos informar sobre o que nossos sujeitos pensam sobre si e sobre o
mundo.
O trabalho de campo é uma das técnicas da antropologia mais importantes, pois tem a
capacidade de oferecer à pesquisa compreensão, cuidado na qualidade dos dados e
priorizando a flexibilidade e exatidão. Muitas outras ciências sociais como a sociologia e a
psicologia tem nos entregado excelentes técnicas de tratamento de dados, porém a forma de
coletar que a antropologia oferece é inigualável, tanto assim que pesquisadores de outras
ciências têm frequentemente adotado as maneiras antropológicas de captar informações, por
isso encontramos a história oral da história, a observação participante dos sociólogos e a
contextualização cultural dos psicólogos (SAN ROMÁN, 1996).

60

A familiarização do pesquisador com a cultura dos seus sujeitos que deverá gerar uma
empatia entre os dois que levará, consequentemente, ao aprofundamento do conhecimento do
pesquisador para com o cotidiano da comunidade pesquisada, marca o início do trabalho de
campo na antropologia. É por meio dessa familiaridade com a vida que pulsa no grupo
humano sujeito da investigação que permitirá ao pesquisador obter dados confiáveis tanto
através das observações como das informações passadas pelos moradores.
Esta fase é considerada pelos antropólogos mais experientes como a mais rica e a que
deveria ser mais prolongada, é a partir dos primeiros contatos e das primeiras aproximações
com a cultura desconhecida que o pesquisador poderá, fundamentado, claro, pelas teorias
selecionadas por ele, elaborar hipóteses pertinentes que servirão como “regra e compasso”
para o desenho e o roteiro a ser seguido pela investigação.
No caso específico desta pesquisa, procurei seguir com rigor os passos que
tradicionalmente todo antropólogo seguiria ao iniciar-se no trabalho de aproximação e
conhecimento dos sujeitos de sua pesquisa, tais como a elaboração de generalizações
empíricas, dados estatísticos básicos das comunidades onde o trabalho foi realizado,
operacionalização inicial de conceitos e teorias, conhecimentos de técnicas, instrumentos e
procedimentos de aproximação que fossem adequados ao tipo de população sujeito da
pesquisa, ao meio ambiente, e ao tipo de problema que a investigação necessitava solucionar.
E o mais importante, uma reflexão suficiente sobre os conceitos e categorias tomadas da
teoria antropológica a fim de serem usadas no contexto etnográfico concreto da investigação a
qual me propuz realizar.
Contudo, não houve elaboração de hipóteses, ou seja, iniciei este trabalho sem
hipóteses formalmente elaboradas, porém com muitas informações e intuições, um problema
para resolver e várias coisas para compreender sobre aquelas comunidades de caçadores
localizadas no extremo sudeste do Piauí, escondidas dentro da caatinga, e que quando se
ouvia falar delas eram sempre pelas mesmas fontes e reafirmando os conceitos de que eram
habitadas por caçadores sanguinários, sem nenhum senso de preservação e impermeáveis aos
projetos e as “pedagogias” da Educação Ambiental.
Daí me acendeu a primeira pergunta para responder: quem são esses caçadores de
fato? Como estão organizados socialmente, economicamente, familiarmente? Qual a visão
que têm de si, do mundo e o que pensam sobre o dizem sobre eles no mundo inteiro ou se
estão informados sobre o que dizem sobre eles? No rastro destas, foram surgindo outras
indagações: qual o sentido da caça para eles? Que lições de educação ambiental eles estão
recebendo? Por fim, queria compreender a visão que têm do mundo deles e do mundo dos
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outros, sempre amparada nas teorias que estão para o antropólogo como está o candeeiro para
os caçadores, ou seja, aquela luz que nos acompanha na investigação, iluminando os
caminhos, tornando visíveis os obstáculos, os empecilhos e apontando para atalhos que
levarão rumo à caça do caçador ou aos dados do pesquisador.
Sem hipótese mas com muitos problemas para resolver, lancei-me neste trabalho de
campo científico, seguindo lições de antropólogas e antropólogos antigos e modernos e
contemporâneos que estão unânimes em dizer que sobre este trabalho é preciso avançar
sempre, porém, lentamente e observar as formas de pensar e sentir das instituições sejam elas
sociais, econômicas ou religiosas que atuam nas comunidades pesquisadas e descrevê-las da
melhor forma possível. E com relação aos dados, sempre é importante deixar claro quais
foram fruto da observação direta e quais foram decorrentes da observação indireta.
Como não nos deixa esquecer o clássico Malinowski, devemos evidenciar em nossos
escritos o que é fruto de nossa observação e o que é exposição e interpretação dos sujeitos e,
ainda, o que é uma dedução ou suposição baseada em nossa “capacidade de penetração
psicológica”, assim, os leitores terão uma ideia nítida sobre o nível de relacionamento,
observação e afetividade que tivemos com os sujeitos e em que condições obtive tais
informações sobre os caçadores. Uma coisa ficou bastante clara em minha cabeça e coração: é
que uma observação de campo por um longo período de tempo em momentos diferentes, com
períodos de afastamento e aproximação é de grande valor para todo trabalho científico
baseado nas teorias antropológicas.
El ideal, primordial e básico del trabajo de campo etnográfico es dar un esquema
claro e coherente de la estructura social y destacar del hecho irrelevantes, las leyes e
normas que todo fenómeno cultural conlleva. Em primer lugar debe determinarse el
esqueleto de la vida tribal. Este ideal exige, ante todo, la obligación de hacer um
estudio completo de los fenómenos e no buscar lo efectista, lo singular, e menos lo
divertido y extravagante (MALINOWSKI, 1973, p. 98).

Para a maioria dos leigos, quando se houve falar em etnografia, etnologia ou
antropologia, pensa-se logo em aventuras desempenhadas por missionários, viajantes,
desbravadores e colonizadores que se lançavam a descobrir e a conhecer sociedades
primitivas povoadas por selvagens ao redor do mundo. Não se pode negar que o surgimento e
desenvolvimento da antropologia devem muito a esses personagens lendários que
caminhavam rumo ao desconhecido em busca de outras terras e outras gentes, por isso mesmo
essas atividades históricas estão na gênese do que se faz hoje, claro, paramentando-se com
teorias, conceitos, categorias, fundamentos, métodos e técnicas que a disciplina desenvolveu
ao longo de sua história e que lhe conferem o estatuto de ciência.
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Foram os relatos incríveis, com descrições minuciosas, ricas em informações como
uma fotografia que esses homens traziam (no início, só homens compunham as expedições)
sobre outras sociedades e culturas, até então, desconhecidas que deram origem à disciplina
que faz com que o homem olhe pra si, em comparação com o outro; ou o outro em relação a
si, exercitando o complexo conceito da alteridade, criando assim a ciência do homem que
estuda o próprio homem. Por ser uma disciplina, digamos, jovem, ainda encontramos alguma
dificuldade com a definição de palavras como etnografia, etnologia e antropologia, portanto,
abro aqui um parêntese para explicar esses termos em que não raro muita gente ainda tropeça
sobre o significado de cada um. Fá-lo-ei inspirada nas significações concedidas por LeviStrauss, para quem esses nomes constituem três momentos diferentes da mesma abordagem,
ou seja, a etnografia coleta, relata, escreve, descreve os fenômenos que observamos por uma
convivência duradoura e contínua realizada em um processo constante de aproximações ou
afastamento; a etnologia se relaciona com a abstração, analisa os resultados colhidos a fim de
construir uma lógica sobre a sociedade que se estuda; e, por fim, a antropologia constrói
modelos e oferece teorias e técnicas que permitem que se possa comparar as sociedades entre
si.
A época de ouro da antropologia foi o início do século XX, quando começou a ser
ensinada nas universidades, primeiro na Grã-Bretanha em 1908 e na França em 1943. Foi
também quando os antropólogos modernos abandonaram os salões da academia e partiram
para coletar in loco o material de suas investigações sobre outras sociedades, aprendendo a
língua e compartilhando as mesmas experiências cotidianas com os grupos humanos que
desejavam conhecer, por mais distantes que estivessem e por mais distinta que fosse a cultura
deles. Municiados por muitas ferramentas acadêmicas e teóricas as quais não conheciam os
missionários e viajantes dos séculos XVIII e XIX (LAPLATINI, 2005, p.76), a antropologia
passa, então, a ser uma atividade desempenhada no seio das comunidades ou, como diria
Malinowski, “ao vivo em uma natureza imensa, virgem e aberta”. Desse modo, antropólogos
passam a se instalar por longas estadas nas sociedades tribais em todo o mundo, convivendo
com os nativos, comendo, dormindo e vivendo como eles, e acima de tudo, aprendendo a falar
o idioma deles, evitando, assim, a interferência ou auxílio do tradutor ou intérprete e
penetrando diretamente na natureza simbólica dos sujeitos. A consequência disso tudo foi a
produção das grandes obras da antropologia moderna. Foi assim com a investigação que fez
Radcliff-Brown entre 1906 e 1908 com os habitantes das ilhas Andama; Malinowski traz para
a Europa, a partir da Inglaterra, detalhes sobre o pensamento, símbolos e instituições
econômicas de um minúsculo arquipélago Melanésio. Desde, então, as expedições científicas
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se sucederam e se estenderam a pesquisadores de vários países num ciclo que segue sem
interrupção até os dias atuais.
Depois que os teóricos da nova ciência social, a sociologia, capitaneada por Émille
Durkheim e Marcel Mauss, ofereceram à antropologia o quadro teórico e os instrumentos
científicos que lhe faltavam e pelos esforços dos pioneiros da etnografia, propriamente dita,
como Franz Boas, Malinowski, Rivers, Evans-pritchard, Radcliff-Brown e tantos outros,
podemos dizer que a antropologia rompe o século XXI atingindo a sua maturidade e, como
tal, avança como um campo de conhecimento, expande sua prática e campo de estudos,
especializa-se e subespecializa-se, originando especialidades como, “antropologia das
religiões, das comunicações, dos sistemas de parentesco, das tecnologias, antropologia
econômica,

industrial,

urbana

etc;

e

subespecialidades

como,

etnolinguística,

etnometodologia, etnomedicina, etnopsiquiatria etc.”.
Com o amadurecimento da antropologia, percebeu-se o quanto da própria cultura do
pesquisador estava impregnado em suas obras. As condições históricas e sociais
influenciaram preponderantemente a produção do conhecimento antropológico, por isso,
quando observamos as correntes antropológicas, percebemos a diversidade de caracteres
culturais distintos que existe entre uma e outra corrente. Neste trabalho, apresentaremos as
principais escolas que influenciam, até hoje, as teorias e as práticas antropológicas em todo o
mundo.
Para começar, temos a antropologia americana que tem como seu principal teórico
Lewis Morgan e se caracteriza por estar mais interessada em comportamentos individuais do
que em estudar as estruturas das instituições, daí sua estreitíssima relação com a psicologia e
psicanálise. Também estuda a relação entre as culturas, levando sempre em consideração a
relação cultural em terras estadunidenses de suas próprias minorias como o negro, índio,
mexicano, porto-riquenho, brasileiro etc. E um dos seus traços mais marcantes foi a
renovação da abordagem evolucionista que se passou a chamar, hoje, de neoevolucionismo.
Filha de um grande império colonial, a antropologia britânica pode ser caracteirzada
como antievolucionista e funcionalista com Malinowski e estruturalista com Radclif-Brown.
Estuda as sociedades no seu tempo presente, pois, para os ingleses uma sociedade não deve
ser explicada nem pelo que herda, nem pelo que empresta a seus vizinhos (LAPLANTINI,
2004, p. 98). Os pesquisadores britânicos, contrário aos americanos, praticam uma
antropologia social, estando, assim, mais interessados nas organizações dos sistemas e redes
sociais e menos interessados no comportamento cultural dos indivíduos.
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A França inicia sua produção antropológica propriamente dita depois da segunda
metade do século XX, um pouco atrasada se compararmos com os EUA e a Inglaterra.
Enquanto nesses dois Países as pesquisas já eram realizadas por etnógrafos formados em
universidades, a França permanecia utilizando o trabalho de missionários ou de
administradores de colônias francesas. Porém, na atualidade, a antropologia francesa se
desenvolveu de tal maneira rapidamente que hoje sua produção está em pé de igualdade com
os seus antecessores e desenvolveu características próprias e distintas. Por exemplo, os
antropólogos franceses têm predileção pelo estudo das representações, também propuseram
uma renovação metodológica à disciplina com o estruturalismo de Levi-Strauss, sem dúvida
seu representante mais ilustre.
Está claro que a antropologia, desde seu nascimento como uma disciplina científica,
possui inspirações, influências e fundamentos teóricos que a princípio podem parecer
exclusivos de determinadas correntes, porém, o que acredito existir são pontos de vistas
diferentes sobre a mesma realidade. No meu entender, cada modelo que lança suas lentes
sobre o social serão sempre perspectivas e nunca, em tempo algum, o próprio social.
5.3 Lentes, ângulos e a composição da cena na prática antropológica
Há muito já caiu em desuso o pensamento recorrente em outras épocas de que a
antropologia era a ciência criada para estudar e comparar sociedades tradicionais, sim, ela
começa por aí mas em seu desenvolvimento foi girando seu olhar e aplicando suas
ferramentas para a multiplicidade de grupos quantos apresentam as sociedades
contemporâneas, portanto, não existe sujeito ou objeto particular, exclusivo, da antropologia.
O que existe de fato é uma abordagem, um enfoque particular, um olhar, absolutamente único
no campo das ciências humanas, e passível de ser aplicado a qualquer realidade social. O
surgimento da antropologia provocou uma grande mudança nos terrenos de investigação das
ciências humanas e sociais, depois dela ficou provado que não existem e nunca deveriam ter
existido na prática científica sujeitos ou objetos tabu. Sob essa influência, várias outras
disciplinas fizeram inversão em seus temas, objetos e sujeitos de suas investigações, porém,
foi na história onde esse deslocamento foi mais brusco. Depois da Escola dos Annales,
abandonaram-se os grandes feitos e fatos, os grandes nomes, e foram estudar as experiências
vividas por personagens como o soldado raso, o humilde aluno e outros aspectos dos atores
anônimos. Saiu-se dos grandes acontecimentos para o cotidiano das pessoas comuns. A
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história recebeu fortes características da antropologia quando passou a estudar as
mentalidades e como se constrói o cotidiano.
A etnografia, como vimos anteriormente, é a mãe da etnologia e da antropologia, fez
com que as observações do humano fossem diferentes das que fazem os botânicos ou os
zoólogos, que observavam os seus sujeitos isolados, observando-os friamente sem qualquer
diálogo ou relação e mantendo todo distanciamento possível entre observador e observado.
Para a etnografia, na observação tem de haver relação e esta constitui sua marca mais forte e é
também a contribuição que a antropologia traz para as Ciências Sociais e Humanas, de ser
uma observação direta dos comportamentos sociais a partir de uma relação humana. Assim se
pode afirmar que a antropologia toma para si, sustentado por outras bases, claro! O projeto
que antes foi da filosofia, qual seja, não mais especular sobre as categorias do espírito
humano, mas buscar sob uma observação direta as produções concretas de homens e
mulheres, estejam eles ou elas onde estiverem. Sobre a prática antropológica nos parece
bastante pertinente o que nos diz Laplantini (2005):
A prática antropológica finalmente, baseada sobre uma extrema proximidade da
realidade social estudada, supõe também, paradoxalmente, um grande
distanciamento (em relação à sociedade que procuro compreender, em relação a
sociedade à qual pertenço). É a razão porque somos provavelmente, enquanto
antropólogos, mais tocados do que outros, e, em primeiro lugar, mais surpreendidos,
pela disjunção histórica absolutamente singular, única até na história da
humanidade, que nossa própria cultura realizou entre a ciência e a moral, a ciência e
a religião, a ciência e a filosofia (p.158-159).

Na pesquisa que realizamos com os filhos dos caçadores utilizamos a abordagem que
consideramos uma das mais exigentes e complexas, a comparativa, para compreender o
relacionamento do saber local com o saber dominante e apreender onde estavam os conflitos,
os nós górdios, os pontos de estrangulamento, os pontos convergentes e analisar como
acontece a passagem de um saber para outro. Este foi um trabalho que durou cinco anos,
sendo iniciado em agosto de 2003 com o mestrado e concluído em 2008 com as investigações
do doutoramento. Nesse período busquei observar as variações sempre, relacionando-as e
comparando-as com as invariações, pois é a partir do estabelecimento da relação variantesinvariantes que passaremos da etnografia a fazermos antropologia de fato e de direito, antes
permeando o estreito e tortuoso caminho da impregnação da convivência à compreensão
lógica da anatomia da sociedade estudada.
Se a antropologia contemporânea é tão comparativa quanto no passado, não deve
mais nada à abordagem do comparativismo dos primeiros etnólogos. Não utiliza
mais os mesmos métodos e não tem mais o mesmo objeto. O que se compara hoje
são costumes, comportamentos, instituições, não mais isolados de seus contextos, e
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sim, fazendo parte destes; são sistemas de relação. A partir de uma descrição
(etnografia), e depois, de uma análise (etnologia) de tal instituição, tal costume, tal
comportamento, procura-se descobrir progressivamente o que Levi-Strauss chama
de “estrutura consciente”, que pode ser encontrado na forma de um arranjo diferente
em uma outra instituição, um outro costume, um outro comportamento. Ou seja, os
termos da comparação não podem ser a realidade dos fatos empíricos em si, mas
sistemas de relação que o pesquisador constrói, enquanto hipóteses operatórias, a
partir destes fatos. Em suma, as diferenças nunca são dadas, são recolhidas pelo
etnólogo, confrontadas umas com as outras, e aquilo que é finalmente comparado é
o sistema das diferenças, isto é, dos conjuntos estruturados (LAPLANTINI, 2005, p.
164-165).

Além disso, o antropólogo deve saber identificar o que de simbólico ou religioso pode
haver em algumas atividades “aparentemente” econômicas, ou, pelo contrário, o que de
econômico ou político pode estar escondido debaixo do manto inocente de uma festividade
religiosa. Toda essa multiplicidade de olhares e níveis deve ser muito bem utilizada pelo
pesquisador durante o trabalho de campo, sabendo distinguir com nitidez meridiana a que
nível está observando ou analisando cada momento.
O objetivo de todo trabalho antropológico é captar o ponto de vista do grupo humano
sujeito da investigação, sua relação com a vida, até chegar a sua visão de mundo. Estudar as
instituições e os códigos ou estudar a conduta e a mentalidade sem o desejo subjetivo de sentir
o que move essa gente, de entender a substância de sua felicidade, equivale a renunciar à
maior recompensa que podemos obter do estudo do homem.
No capítulo seguinte será apresentada a descrição da sociedade dos sujeitos desta
investigação, iniciando pelo espaço físico que ela ocupa e suas características geográficas tais
como solo, clima, vegetação e os animais.
5.4 Não é só falar de seca, pois não há só seca no sertão
Os solos da caatinga são rasos e pedregosos, com a rocha-mãe escassamente
decomposta a profundidades exíguas e muitos afloramentos de rochas maçicas, que em outras
palavras quer dizer um chão seco, duro quase impenetrável. No Nordeste do Brasil, boa parte
da caatinga está localizada nas regiões planálticas, ou seja, mais altas, com algumas exceções
como a Chapada Baixa do Raso da Catarina na Bahia, a faixa da Serra da Borborema no
estado da Paraíba e o platô do Apodi no Rio Grande do Norte. São também as regiões onde a
secura da terra apresenta sua face mais cruel e viver ali é um desafio constante, uma peleja
diária, incessante entre o homem e o meio natural e cada amanhecer representa uma batalha
vencida e outra que se aproxima.
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São regiões semiáridas onde acontece a estação climática mais hostil dos ecossistemas
brasileiros. Se comparadas a outras formações do País, apresentam muitas características
extremas dentre os parâmetros meteorológicos, tais como a mais alta radiação solar, baixa
nebulosidade, a mais alta temperatura média anual, as mais baixas taxas de umidade relativa
do ar, evaporação potencial mais elevada e, sobretudo, as precipitações mais baixas e
irregulares, limitadas, na maior parte da área, a apenas três meses durante o ano (REIS, 1976).
Dessa “seca desesperada” é que o cancioneiro popular do sertão, encontrando poesia na
tragédia, como quem tira leite de pedra, canta quase chorando:
sabiá lá no sertão quando canta me comove,
passa três meses cantando e sem cantar passa nove,
porque tem a obrigação de só cantar quando chove.
Fenômenos catastróficos naturais como longos períodos de estiagem e chuvas
torrenciais seguidas de fortes enchentes também são muitos frequentes. Porém, são as secas a
característica mais marcante das caatingas. Secas cíclicas e sucessivas com quase décadas sem
cair uma gota d’água sequer, fizeram com que o governo brasileiro, ainda na década de 60,
delimitasse a Região que ficou conhecida como Polígono das Secas que hoje coincide quase
que exatamente com a província fitogeográfica das caatingas. Os estudos meteorológicos dão
sua versão para a natureza semiárida desta região do Brasil. Diz-se que a falta de chuvas é
resultado da predominância de massas de ar estáveis que são empurradas para o Sudeste pelos
ventos alísios do Atlântico Sul, originando o famoso fenômeno conhecido como El niño que
provoca catástrofes por onde quer que ele passe.
As pesquisas realizadas sobre o solo na Serra da Capivara afirmam que até 10.000 e
12.000 anos atrás, o local era uma região com alta precipitação pluviométrica; com o passar
dos anos, as chuvas foram diminuindo até transformar-se em uma região semi-árida, com
longos períodos de seca. Atualmente, o clima apresenta-se com uma temperatura média de
25° C, máxima de 35° e mínima de 12°C. Nas proximidades do sopé da Serra da Capivara, as
noites são mais frias, com temperaturas mínimas próximas a 10°C. A estação chuvosa inicia
entre outubro e novembro e vai até abril e maio. “Em síntese, o clima da região do Parque
Nacional Serra da Capivara é semi-árido quente com seca invernal”. A umidade relativa do ar
também não é muito marcante oscilando ente 80% e 90% no inverno e 70% no verão.
Atualmente, mais de 70% das precipitações na região do Parque Nacional Serra da
Capivara não chegam a ultrapassar os 900 mm, uma das médias mais baixas do País que faz
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com que a região esteja no limite entre o árido e semiárido (PIAUÍ, 1998). Em resumo, o sol
bate inclemente durante quase todo o ano e os dias são extremamente claros e quentes e as
noites são frescas e nos meses de junho até agosto faz bastante frio.
Essas características climáticas fazem com que o local apresente o solo perfeito para a
caatinga, pois é a única vegetação que suporta pluviosidades inferiores a 1.200mm anuais e
isto é o resultado de anos de adaptações pela qual tiveram de passar a fauna e flora da
caatinga para suportar grandes períodos de estiagens. Isto é o que veremos nos tópicos
seguintes.
5.5 Retrato falado da caatinga

Figura 2 - Flor do Quipá – planta endêmica do semi-árido brasileiro.
Fonte: Elaboração da autora.

Do alto da serra se abre uma visão oceânica de um cinza quase branco que se estende
ao infinito, não é o Mar nem é o Céu, é a imponente “mata branca” que os índios chamavam
de caatinga em seu idioma nativo, o tupi-guarani. Este é o retrato que veremos se a
observação for feita no verão, porém se mirarmos do mesmo ponto a mesma paisagem e
mudarmos apenas a estação do ano para o inverno, seremos apresentados a uma imensidão

69

verde enfeitada de belas e coloridas flores. Aqui residem os segredos e mistérios da caatinga
que só é possível de ser apreciado por aqueles que se dedicarem a olhá-la sob as suas duas
faces. Assim, surgirá uma imagem diferente daquela sem vida e sem cor que se forma quando
ouvimos ou pronunciamos a palavra caatinga, e, assim, veremos sua grande biodiversidade,
relevância biológica e beleza peculiar.
De acordo com os dados do IBGE, a caatinga é a vegetação típica do sertão, e o único
bioma restrito ao território brasileiro que ocupa, aproximadamente, 650.000 km do Nordeste e
mais algumas áreas do estado de Minas Gerais, representando 70% desta região e 11% do
território nacional. Desse total, apenas 0,1% encontra-se legalmente preservado. O Parque
Nacional da Serra da Capivara está incluído neste mínimo percentual, sendo, inclusive, a
única reserva brasileira situada totalmente no domínio morfológico da caatinga.

Figura 3 - Imagem da caatinga em fase de transição do inverno para o verão.
Fonte: Elaboração da autora.

Esse tipo de vegetação caracteriza-se como uma mata quase impenetrável, formada
por arbustos fracos, muito ramificados, caules retorcidos, brancos, brilhosos e bastante
espinhosa. Possui alto grau de endemismo florístico, onde muitas plantas possuem ciclos de
vida anuais, nascendo, crescendo, florescendo e morrendo no período das chuvas. Há uma
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predominância expressiva de cactos e bromélias, possuindo também uma quantidade
considerável de árvores de médio porte. A grande presença de plantas espinhosas e deciduais
faz com que receba também a denominação de mata estépica, dada a grande semelhança que
apresenta com a flora de áreas estépicas dos climas temperados pré-andinos da Argentina e
da Bolívia (TABARELLI & SILVA, 2003).
Como foi dito anteriormente, a caatinga possui duas aparências extremamente distintas
uma da outra: durante o inverno, que vai de dezembro a fevereiro, se apresenta com um verde
forte e exuberante e uma diversidade enorme de flores com cores variadas e muito vivas; na
estação seca, que é a mais longa e dura os nove meses restantes do ano, as árvores secam,
perdem as folhas e a floresta inteira se revela como uma imensidão cinza, sem nenhum sinal
de vida. Porém, toda esta secura e aparente falta de vida que ela demonstra ter no verão é uma
fantástica forma de sobreviver e resistir ao longo período de estiagem. A perda das folhas é
uma maneira inteligente que a natureza encontrou para economizar água nos caules e manter a
vida latente até que chegue o próximo inverno e traga chuva em abundância.
E quando chega a estação chuvosa, a caatinga revela sua outra face, verde, colorida e
viva, muito viva! Pois, bastam cair os primeiros pingos de chuva para ela, como num passe de
mágica, explodir em cores, isto acontece quase da noite para o dia. A metamorfose da
caatinga é tão rápida que chega a impressionar pela maneira e a rapidez com que ela sai do
cinza para o verde.
Contudo, ainda, é a caatinga o menos estudado, portanto, menos conhecido dos biomas
brasileiros, o que faz com que o que se sabe e se fala dela seja permeado de preconceitos e
desinformação. E não é só isso, é também o menos conhecido da América do Sul, possuindo
extensas áreas sobre as quais até, agora, sequer foi produzida qualquer informação. Por outro
lado, é uma das regiões mais atingidas pelas ações antrópicas, por exemplo, segundo
pesquisas do IBGE, nela habitam pelo menos 25 milhões de habitantes “que possuem
condições precárias de vida e acabam utilizando os recursos naturais de forma inadequada”,
além disto, tem sido constantemente agredida pelas imensas devastações para dar lugar às
grandes plantações de cultura irrigada. Esta substituição da vegetação natural saliniza o solo,
acelera o processo de evaporação da água contida neles e facilita o processo de desertificação
que já atinge cerca de 15% do território da caatinga. E para completar, existe, ainda, a
construção de uma extensa rede de estradas que “rasgam” a Região para todos os lados e
altera o comportamento da fauna, provocando a morte de uma infinidade de animais por
atropelamento. Todos esses fatores agridem a caatinga que, segundo os últimos estudos do
IBGE, tem mostrado uma área de mais de 45% que já foi alterada pelo homem.
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Dessa maneira, a caatinga passa a ocupar o terceiro lugar na lista dos ecossistemas
brasileiros modificados pelo homem, ficando atrás somente da Mata Atlântica e dos Cerrados.
É lógico que uma grande transformação nas áreas naturais acarreta também transformações na
relação entre as espécies, principalmente da fauna. Segundo os pesquisadores, os animais
endêmicos são os mais susceptíveis às mudanças ocorridas em seu habitat, como a caatinga
possui um grande número dessas espécies, é de se esperar que inúmeras estejam correndo
sério risco de desaparecimento como consequência das grandes transformações no ambiente
da caatinga.
5.6 Habitantes da caatinga
A baixa diversidade e a ausência de adaptações fisiológicas para as condições áridas é
a razão determinante para que a fauna de mamíferos da caatinga consista, em sua maior parte,
em um subconjunto da fauna dos Cerrados. Ao contrário dos mamíferos, a herptofauna da
Caatinga apresenta um alto grau de endemismo onde a maioria de lagartos, cobras e calangos
que vivem aí sejam encontrados, exclusivamente, neste ambiente muito quente e muito seco.
Quanto às aves, até então, já foram catalogadas cerca de 510 espécies de aves, incluindo as
endêmicas e as que ocorrem em outros biomas como os Cerrados e a Mata Atlântica. A
resposta mais recorrente da avefauna da Caatinga à hostilidade do clima diz respeito à
sazonalidade, ou seja, a migração das espécies na época do verão para outras áreas mais
úmidas e com maior oferta de recursos alimentares. Algumas fazem um movimento de
pequenas distâncias, se abrigando nos grotões, beiras de rio e cacimbas; outras, no entanto,
como as sporophola lineola, conhecida pelo nome popular de “bigode”, durante a época da
seca migra para os Llanos da Venezuela, “em um dos mais interessantes padrões migratórios
da América do Sul.” De acordo com estudos realizados pela Conservation Internacional,
Organização Não-Governamental que realiza pesquisas sobre o bioma Caatinga, a Caatinga
foi considerada como uma das únicas 37 Regiões Naturais do Planeta, isso significa que é um
dos ecossistemas que possui 70% de sua cobertura vegetal original, ocupa área superior a
100.000 km² e por conta dessas características, esses ecossistemas são imprescindíveis para a
manutenção dos padrões regionais e globais do clima, da disponibilidade da água potável, de
solos agricultáveis e de uma parte significativa da biodiversidade do planeta (TABARELLI &
SILVA, 2003). Ou seja, em época de mudanças climáticas, a Caatinga se manifesta como um
bioma importantíssimo para a regulamentação dos climas na terra.
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Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a
Rio-92, o Brasil apresentou, junto à Convenção sobre Diversidade Biológica, as ações que o
País executaria em seus ecossistemas, no subprojeto “Avaliações e Ações Prioritárias para a
Conservação do Bioma Caatinga”, a Educação Ambiental aparece como uma das principais
recomendações que entre outras está incluída: o desenvolvimento e a implantação de
programas de Educação Ambiental integrado às escolas e as associações rurais, a criação de
bancos de dados sobre experiências de Educação Ambiental na caatinga, o reforço à
descentralização do sistema de gestão ambiental, fortalecendo a ação ambiental nos
municípios com implantação de Agendas 21. Porém, no sudeste do Piauí, especificamente na
região que compõe o Parque Nacional da Serra da Capivara, como já foi dito antes neste
trabalho, a única área de preservação do País localizado exclusivamente nos domínios de
caatinga, essas ações sequer foram ventiladas. A educação ambiental que chega até aquele
povo é descontextualizada e punitiva.
5.7 Peculiaridades da caatinga onde se encontra o Parque Nacional Serra da Capivara

Figura 4 - A serra que se ergue sobre a imensidão da caatinga do Piauí.
Fonte: Elaboração da autora.
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Como vimos antes que a Caatinga está longe de ser uma vegetação homogênea como
se acreditou durante anos, apresentarei algumas peculiaridades desse bioma onde está
instalado o Parque Nacional Serra da Capivara que possui catalogadas mais de 600 espécies.
Para começar, o local trata-se de uma zona de transição entre a caatinga e os cerrados com
espécies características desses dois biomas. Da caatinga predominam as famílias das
Euphorbiáceas representadas pela maniçoba (Manihot catingae) e o marmeleiro (Alibertia
sp.), as Leguminosas pela jurema (Mimosa verrugosa) e jatobá (Hymenaea ssp.) e as
Bignoniáceas exemplificadas pelas carobas (jacaranda sp. nov.) e paus d’arco (Tabebuia
sarretifolia e impetiginosa). Dos cerrados as representantes são as Compostas e as Gramíneas,
porém as que se destacam são duas famílias de plantas, as Cactáceas e as Bromeliáceas que
conferem à paisagem uma marca particular por ser encontradas, exclusivamente, no
Continente Americano.
Entre as Bromeliáceas, as espécies mais fartamente encontradas são o caroá
(Neoglaziaaoceia variagate), bastante utilizada pelos nativos na confecção de redes e cordas e
outros artefatos de utilidades domésticas. Enquanto nas cactáceas as mais comuns são o
mandacaru (Cereus jamacaru); mandacaru-facheiro (Cepholocereus piauhyenses), o xiquexique (Cefolocereus gounellei), o rabo de raposa com suas flores de cores extremamente
vivas, o quipá e a cabeça de frade que é bastante utilizada como ornamento. Essas espécies da
família dos cactos são endêmicas da região do semi-árido brasileiro.
Todas são plantas abundantemente encontradas na área do Parque e que exigem muita
atenção ao se aproximar delas, pois são extremamente espinhosas e agressivas.
Por serem lugares frios com pouca incidência de raios solares, dentro dos boqueirões
ou cannyos do Parque, a vegetação apresenta características de mata atlântica com árvores
que chegam a alcançar 20 metros de altura e diâmetro de até 60 cm. Elas se “esticam” para
captar os fachos de luz solar acima dos paredões, realizando um fenômeno biológico chamado
de fototropismo. Nos contrafortes da Serra encontra-se uma farta vegetação de angicos, árvore
muito valorizada e explorada tanto pelo valor de sua madeira quanto pelas suas cascas que são
utilizadas na curtição de couro de animais. Próximo das residências das pessoas que vivem na
região é bastante recorrente serem encontradas duas espécies simbólicas do sertão, o
umbuzeiro e o juazeiro. As duas árvores funcionam como sala de visitas desses sertanejos,
pois é sob a sombra delas que a família e os amigos se sentam para conversar.
Ao percorrer a Serra da Capivara, logo se percebe que a vegetação não é uniforme. Ela
vai variando de acordo com o substrato geológico, isto é, a variedade da rocha que forma o
solo e subsolo. Na estrada que leva de Coronel José Dias a São João do Piauí, municípios que
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possuem terras na área do Parque, há um local onde existe um mirante, de onde se distinguem,
perfeitamente, as duas maiores unidades da paisagem da região: para o Norte, temos o limite
da Bacia Sedimentar do Parnaíba, ou seja, a chapada com inúmeros boqueirões e vales que
vão recortando a Serra em toda sua dimensão; ao Sul, avistamos uma paisagem ondulada com
alguns relevos dispersos, que continuam até chegar ao rio São Francisco. Ao Norte, a
paisagem apresenta uma mata fechada livre da ação do homem; ao Sul, a floresta se apresenta
um tanto dispersa com uma grande quantidade de áreas exploradas por pequenas plantações
agrícolas.
A fauna da caatinga, em relação a outros biomas, apresenta uma diversidade bem
menor de espécies, dada a dificuldade dos animais em adaptarem-se aos longos períodos de
climas rigidamente quentes e um curto período de chuvas. Apesar da pequena quantidade de
espécies animais, a caatinga abriga alto grau de endemismo, ou seja, animais que são
encontrados, exclusivamente, nesse ambiente.
O Parque Nacional Serra da Capivara abriga populações da maioria das espécies
endêmicas da caatinga. Até, então, já foram catalogadas 33 espécies de mamíferos, 208 de
aves, 19 de lagartos, 17 de serpentes e 17 de jias e sapos. Esses números não são definitivos,
pois as pesquisas continuam, e outras espécies poder ser identificadas a qualquer momento.
Apesar do regime, muitas vezes drástico e cruel aos nossos olhos, a vida na caatinga
está sempre fervilhando. Mesmo quando tudo está seco e a vegetação parece morta, há um
harmonioso rodízio de florações e frutificações que garantem a reprodução das plantas através
de um intrínseco relacionamento entre polinizadores (os insetos, principalmente, as várias
espécies de abelhas, beija-flores e morcegos) e os dispersores de sementes (animais que
ingerem frutos e vão espalhar as sementes dos frutos ingeridos através de suas fezes). No
Parque, os principais dispersores de sementes são os morcegos frugíveros, muitas aves, os
macacos guaribas e as raposas (PIAUÍ, p. 43).
Assim como as plantas, os animais também foram se adaptando para sobreviver às
condições físicas da caatinga. Eles assimilam a água dos alimentos, transpiram pouco e a
maioria tem hábitos noturnos, escondendo-se durante o dia em ambientes sombreados, nas
tocas e frestas das rochas ou buracos cavados no solo. Somente os lagartos e as cobras
permanecem ativas nas horas mais quentes do dia, pois necessitam desse calor para manter a
temperatura corporal equilibrada. Até as aves, animais tipicamente diurnos, evitam voar nos
horários em que o sol está muito forte, e só vão à procura de alimentos nas primeiras e nas
últimas horas do dia.
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As pesquisas realizadas pela FUMDHAM demonstram que, há mais de 50.000 anos, a
região que hoje está ocupada pelo Parque era habitada por animais gigantescos. Essa
megafauna era constituída por pelo menos 30 espécies como preguiças gigantes, mastodontes,
tigre-dente-de-sabre, tatus gigantes, cujo casco era do tamanho de um fusca, e tantos outros
que chegavam a pesar até 5 toneladas. Milhares de dentes e ossos desses animais foram
encontrados nos sítios arqueológicos e estão catalogados e expostos no Museu do Homem
Americano, em São Raimundo Nonato.
Pelas variadas influências sofridas no decorrer de milhares de anos, podemos
reconhecer o Parque Nacional Serra da Capivara, como uma fronteira ecológica, o
cenário ativo de uma história ainda não acabada e que somente os descendentes
dizimados do homem pré-histórico poderia nos contar com detalhes. Sem o auxílio
dos povos nativos, cabe à ciência desvendar esta história. Mais do que isto, cabe à
ciência nos ensinar a admirar e a conservar este magnífico ecossistema (PIAUÍ, p.
47).

Figura 5 - Resquício da megafauna encontrado no Parque Nacional Serra da Capivara.
Fonte: Elaboração da autora.
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6 EXPLICANDO A POPULAÇÃO LOCAL

Los seres humanos viven en contextos
distintos socioambientales y los adoptan de
significados universales.
Stanley J.Tambiah

6.1 De onde viemos? Quem eram nossos ancestrais?
As pesquisas realizadas nos sítios arqueológicos demonstram que a ocupação humana
na Região do Parque Nacional Serra da Capivara foi contínua desde os primeiros povos que
habitaram as Américas, cujos registram datam de aproximadamente 100.000 anos atrás, até
chegarem os colonizadores e massacrarem as populações indígenas que deram continuidade
ao povoamento desta terra.
Os sítios arqueológicos são os locais onde os pré-históricos deixaram as marcas de sua
existência que tanto pode ser uma pintura rupestre, uma pedra lascada, urnas funerárias, cacos
de cerâmicas, fogueiras ou pegadas. Esses vestígios servem de material para os arqueólogos
identificarem a época e a cultura dos agrupamentos humanos que os produziram. “Na Serra da
Capivara tropeçamos em sítios arqueológicos”, me disse certa vez o guia que me
acompanhavam durante as visitas ao Parque.
[...] os vestígios mais antigos são os que estão bem no fundo, pois à medida que
avança o tempo, novos vestígios caem, novas camadas de sedimento se formam e o
sítio vai acumulando uma maior espessura de camadas arqueológicas.
Quando o arqueólogo começa a trabalhar, ele faz o inverso: com seu pincel, sua
pequena colher de pedreiro, vai tirando os sedimentos e deixando no local os
vestígios. Quando tira os sedimentos de uma camada, numera e retira os vestígios,
passando, então, para a camada logo abaixo. Assim ele vai do mais recente para o
mais antigo (PIAUÍ, p. 48).

As primeiras populações daquela região eram nômades e adaptaram a vida social às
condições ambientais do local, tanto que, para sobreviver, tiveram de desenvolver a
capacidade de explorar todos os ecossistemas do local. As pesquisas mostram, também, que
os grupos mais antigos possuíam culturas diferentes que variavam de acordo com a época em
que viveram. Nos boqueirões da Serra da Capivara foram encontrados fogões, uma enorme
quantidade de pedras lascadas e vestígios de caça de animais como tatu, preás, aves e roedores
diversos e restos de frutos. A pedra lascada era utilizada pelo homem pré-histórico de diversas
maneiras, para caçar os animais, retirar pele, cortar as árvores, descascar os frutos etc. No
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interior das cavernas que serviam de abrigos, havia coleções de pedras trabalhadas com lascas
retocadas, raspadores de vários tipos, lesmas, facas, furadores, além de lascamentos e grande
quantidade de pigmentos vermelhos.

Figura 6 - Sítio arqueológico do Boqueirão da Pedra Furada – onde foram encontrados os
vestígios mais antigos do homem americano.
Fonte: Elaboração da autora.

Os povos mais antigos só utilizavam para confecção de seus artefatos os materiais que
se encontravam próximos aos seus acampamentos. Já os mais recentes iam em busca de
matéria-prima em outras áreas mais distantes dos seus abrigos. Assim descobriram e
começaram a usar o sílex e calcedônia, matérias-primas que facilitavam o lascamento das
pedras.
Sondagens e coleta de superfícies feitas em mais de vinte sítios demonstraram a
expansão notável desses povos, a riqueza cultural e o equilíbrio dessas sociedades
que dominavam toda a área do Parque Nacional. A base econômica continuava ser a
caça, a coleta e a pesca. As pinturas rupestres relatam com detalhes a evolução
sócio-cultural dos grupos durante pelo menos 60.000 anos, o que constitui um dos
mais longos e importantes arquivos sobre a humanidade, disponível, hoje, no mundo
(PIAUÍ, p. 57).
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Com relação ao modo de vida dos primeiros habitantes que povoaram aquela região,
pode-se deduzir o seguinte: eram povos nômades que ocuparam os espaços vazios, praticando
uma exploração concentrada em pontos determinados; não faziam muitos esforços e se
contentavam com a utilização dos recursos naturais que estivessem mais próximos de seus
acampamentos; os grupos que vieram depois, a partir de 10.000 anos atrás, pressionados pelas
alterações climáticas, que provocaram grandes mudanças na vegetação e até mesmo o
desaparecimento da megafauna, tiveram que buscar alternativas diferentes dos grupos
anteriores para explorar os recursos oferecidos pela natureza; eram mais seletivos com relação
à busca de matéria-prima, se deslocando a lugares mais distantes de onde viviam para
conseguir o material que lhes permitisse confeccionar os artefatos, o que resulta na maior
fabricação de peças de pedra ou cerâmica. Somente, entre 3.500 e 3.000 anos BP (antes do
tempo presente) é que foram aparecer os primeiros vestígios dos povos agricultores. Já os
povos mais recentes, que viveram entre 3.000 e 1.600 anos, formavam aldeamentos circulares,
utilizavam artefatos mais elaborados, como peças de cerâmica, mãos de pilão, machados
lascados, polidos e subpolidos, tinham costumes funerais ritualísticos e sepultavam seus
mortos em urnas funerárias, eram agricultores, apesar de continuarem a ser caçadores; nas
épocas de secas mais hostis, deslocavam-se para regiões mais próximas dos rios perenes,
como o São Francisco que não está tão distante dali, cerca de 300 quilômetros.
Esses mesmos locais de aldeamento dos homens das cavernas foram utilizados mais
tarde pelos colonizadores, por estarem estrategicamente localizados próximos às fontes de
água, o que os tornavam ideais para a implantação das fazendas e dos vilarejos. “Através das
informações etno-históricas e arqueológicas podemos dizer que havia uma grande densidade
populacional nesta região, porém sobre sua forma de subsistência temos ainda poucos
conhecimentos” (PIAUI, p. 59).
A infinidade de registros gráficos encontrados nas paredes de pedras da Serra da
Capivara comprova que a área foi habitada, no passado, por diversos grupos étnicos e que
esses ao longo dos anos foram evoluindo culturalmente.
[...] pode-se observar essa evolução dos registros gráficos rupestres mediante a
identificação de mudanças técnicas pictoriais ou de gravuras empregadas, mas
também nas variações apresentadas. Essas mudanças não são resultado do acaso,
mas de aspectos da vida, de uma transformação social gradativa que se manifesta em
diferentes aspectos da vida em grupos humanos, entre os quais está a prática gráfica
(PIAUI, p. 61).

Dos quase 900 sítios arqueológicos descobertos no Parque, existem três dos que estão
abertos à visitação que apresentam vestígios com as datações mais antigas, segundo a nova
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teoria, da passagem do homem pelas Américas, cerca de 100.000 atrás. São o Boqueirão da
Pedra Furada, Toca do Sítio do Meio e a Toca do Caldeirão do Rodrigues I. O Boqueirão da
Pedra Furada foi o primeiro a ser descoberto e investigado, desde 1978, possui 75 metros de
altura aproximadamente e 70 metros de largura. Nos paredões desse abrigo há mais de mil
desenhos rupestres de épocas diferentes e é um dos maiores grupos de grafismos do mundo, é
um lugar bastante fresco e com uma paisagem estonteante. Em meio à caatinga seca e quente,
talvez tenha sido esta agradabilidade do clima que atraiu os pré-históricos e fez com que eles
instalassem um abrigo nesse local. É também um dos pontos turísticos mais atraentes do
Parque, não só pela importância científica, mas pela sua beleza, magia e exuberância.
O material que foi colhido pelos arqueólogos no Boqueirão da Pedra Furada
demonstra que o local serviu de abrigo para pelo menos quinze populações em épocas
distintas que foram agrupadas em três fases culturais e tradições diferentes. A primeira fase
cultural era a tradição da pedra furada, os mais antigos; a segunda era tradição serra talhada,
representada pelos povos que viveram entre 12.000 e de 7.000 a 6.000 B.P; e a terceira
tradição dos povos que se abrigaram nesse local era a tradição agreste que corresponde à
chegada do grupo que viveu desde 6.000 até 2.000 anos BP.
As sondagens realizadas nos outros dois sítios, além de confirmarem o que já havia
sido descoberto no Boqueirão da Pedra Furada, apresentaram vestígios com datações de
18.000 a 12.000 anos BP. No Sítio do Meio foram encontrados os fragmentos de cerâmica
mais antigos de todas as Américas, datados de quase 8.960 e o primeiro artefato de pedra
polida, uma machadinha datada de 9.200 anos (PIAUÍ, p. 52).
No sítio Toca do Caldeirão dos Rodrigues, os arqueólogos encontraram, num grande
bloco de pedra escondido por sobre uns escombros de rocha, pinturas rupestres feitas há até
18.000. Porém, as escavações nesse sítio ainda não foram concluídas, mas os registros
gráficos encontrados demonstram 12.000 de evolução estilística e cultural.
O termo tradição da maneira como a arqueologia se apropria, quando vai falar das
pinturas rupestres, significa categorias utilizadas pelos pesquisadores para organizar em
termos característicos os tipos de pinturas rupestres encontradas em todo o mundo, para fins
tanto didáticos quanto operacionais. As pinturas rupestres são registros gráficos feitos nas
pedras pelos nossos ancestrais com uma tinta produzida pela mistura de sangue animal e
pigmentos

retirado do sumo das folhas de várias espécies vegetais, que oferecem aos

estudiosos do assunto informações valiosas sobre a cultura, organização social e maneira de
ver o mundo dos povos ancestrais que deixaram esse tipo de comunicação sobre as rochas.
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Dentre as tradições há, ainda, as subdivisões que são chamadas de subtradição, termo
bastante utilizado para definir um grupo de pinturas que se desvinculam de uma determinada
tradição por causa da adaptação feita ao meio geográfico e ecológico e, por vezes, apresenta
elementos novos. E uma divisão mais amiúde de uma subtradição são os estilos que é a classe
mais particular decorrente da evolução de uma subtradição (MARTIN, 1999). As arqueólogas
Anne Marie Pessis e Niede Guidón, que concentraram suas pesquisas, especificamente, na
Região da Serra da Capivara, definem tradição como sendo:
Os tipos de figuras presentes nos painéis, as proporções relativas que existem entre
esses tipos e as relações que se estabelecem entre os diversos grafismos que
compõem um painel. Os tipos que caracterizam uma tradição são estabelecidos a
partir da síntese de todas as manifestações gráficas existentes na área arqueológica
determinada, ou resumindo: “a classe inicial conhecida como tradição ordena os
registros gráficos por grupos que representam identidades culturais de caráter geral
(MARTIN, 1999, p. 241).

O Piauí é considerado por pesquisadores do mundo inteiro como um grande museu a
céu aberto pela quantidade de sítios arqueológicos com pinturas rupestres encontradas de
Norte a Sul do Estado. Sendo já estudadas e catalogadas as que existem no Parque Nacional
de Sete Cidades, ao Norte e as da Serra da Capivara, no Sudeste.
6.2 Depois do homem das cavernas, o colonizador branco: uma conquista a ferro e
sangue
Acoroazes / Pimenteiras / Gueguezes /
Raça extinta / Lembranças extinta / Nomes,
nações / Apagados no próprio sangue / Matador
de índios / A fama de seu nome / A fúria de seu
nome / Sua memória em sangue se repete.
H. Dobal

O cair da tarde ilumina a Serra da Capivara com uma luz forte, amarela, brilhante,
transformando seus paredões em muralhas douradas que se erguem imponentemente no
horizonte da porção sudeste do Piauí. Muito mais do que um limite, uma imagem do infinito
ou um acidente geográfico aquelas gigantescas cortinas que dão forma e delineiam o mapa da
região, foram testemunhas e palco de um capítulo inacabado de uma das mais longas e
sangrentas histórias da colonização do Brasil, a chegada do homem branco em terras
piauienses.
Já se sabe que, quando os europeus chegaram aqui, buscaram a costa marítima para
dar início à colonização e domesticação dos habitantes do novo continente. Essa história já foi
contada em diversas versões, as mais recentes denominam de invasão esse processo que antes
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era comemorado com o título de descobrimento, conquista e povoamento do Brasil. O fato é
que foi a partir do litoral que se iniciou a distribuição dos brancos europeus em quase toda a
região Nordeste. Eles deram prioridade à faixa marítima, dentre outros motivos, pela fácil,
quero dizer menos difícil, ligação com a terra natal. Essa história nos vem sendo contada
desde os primeiros anos de nossas vidas na escola.
O que os brasileiros em geral e os piauienses em particular desconhecem é em que
circunstâncias se deu o desaparecimento das tribos indígenas que viviam no Piauí antes da
chegada das violentas caravanas das Entradas e Bandeiras até, finalmente, dar-se por
concluída a colonização nessas terras.
O Piauí foi o último estado brasileiro a ser colonizado e o primeiro a exterminar toda
sua população indígena. Foi também o único Estado nordestino onde a colonização se deu ao
contrário, ou seja, os desbravadores partiram do interior rumo ao litoral na busca pela
conquista deste território até, então, desconhecido. Quase cem anos após a chegada de Cabral
e sua tropa é que a Região passou a ser conhecida e, consequentemente, explorada pelos
portugueses que já estavam no Brasil há mais de um século e já haviam dominado grande
parte das terras que hoje abrigam o Nordeste do País. Depois do descobrimento e da ocupação
do Piauí, no Brasil colonial se inicia um novo ciclo econômico, a criação de gado, sucedendo,
assim, o ciclo da cana-de-açúcar que se desenvolvera em Pernambuco e vizinhanças e o ciclo
do ouro depois de exauridas as jazidas das Minas Gerais.
Porém, muitos pesquisadores reconhecem que na história da colonização piauiense
ainda há muitos dados e fatos a serem contados. Existem várias lacunas tanto em termos
historiográficos quanto em testemunhos sobre o assunto, uma vez que muitos documentos
foram mal conservados e outros até destruídos. Ainda assim, pesquisas recentes tentam
descrever os povos que habitaram aqui entre os séculos XVII e XVIII depois dos préhistóricos e antes dos colonizadores, apesar da carência de informações que estabeleçam o elo
histórico entre esses dois grupos humanos que se sucederam na ocupação do sudeste do Piauí.
As pesquisas arqueológicas desenvolvidas na região já comprovaram que o povoamento na
Serra da Capivara foi contínuo desde os primeiros habitantes das Américas até a chegada dos
colonizadores. Sobre esse aspecto é justo lembrar que a arqueologia tem oferecido mais
informações do que a própria história. As características de sua bacia hidrográfica formada
por uma rede de quatro grandes rios, o Parnaíba, Piauí, Canindé e Gurguéia, entrelaçados uns
aos outros por um feixe de afluentes, irrigando toda a região, a facilidade de comunicação e
transporte entre todo o Nordeste do País e a riquíssima variedade e quantidade de espécies
de peixes que esses rios ofereciam, fizeram com que o Piauí desde os primórdios fosse um
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atraente corredor de imigrações (NUNES,1975). Portanto, o que se sabe até então sobre essa
população nativa é que eram índios e se dirigiram para cá atraídos pelas farturas dos rios e
fugindo da colonização que já apavorava indígenas em outros lugares como em Pernambuco
e Pará. Os historiadores não estão em consenso sobre a origem desses indígenas, pois alguns
pesquisadores afirmam que eles eram autóctones. Também não se tem uma opinião
consensual sobre as nações que habitaram as terras de cá. O historiador Odilon Nunes, um dos
primeiros a pesquisar a colonização piauiense, fala que “no passado mais remoto, compelidos
por essas circunstâncias, palmilhavam os vales de seus rios tribos dos principais grupos
indígenas que povoaram o Brasil: tupis, caraíbas, tapuias e, entre estes, os cariris”. Há outros
hstoriadores, no entanto, que falam em doze e até catorze nações divididas entre centenas de
tribos. Estima-se que, no final do século XVII e início do século XVIII, havia mais de
trezentos mil indígenas fervilhando pelas margens dos rios piauienses.
Difícil também é nomear os índios de determinada Região, pois, dum modo geral
eram nômades; podemos, todavia, determinar os ocupantes da Região num
determinado período, ou ainda os que se fixaram por mais longo tempo, a
testemunhar a prodigalidade da terra ocupada e a valentia de seus defensores
(NUNES, p. 29).

Por alguns resquícios encontrados pelos arqueólogos na Serra da Capivara sobre
costumes, língua, tipo de cerâmica e outros artefatos, presume-se que os grupos indígenas que
habitaram o sudeste do Piaui eram os valentes pimenteiras que pertenciam ao grupo JÊ da
Nação Tupi, ainda assim, não se pode afirmar categoricamente que eram os únicos uma vez
que se tratava de povos nômades que estavam sempre em trânsito se fixando temporariamente
de acordo com a disponibilidade de água e alimentos oferecidos pela Região. Contudo,
observa-se a presença dos pimenteiras na região do Parque Nacional Serra da Capivara em
vários períodos como 1697, 1761, 1776, 1784 e 1818, quando foram brutalmente
exterminados para ceder lugar à criação de gado dos fazendeiros apadrinhados da Coroa e
protegidos pela poderosa Casa da Torre.
A chegada do homem branco ao Piauí deu início a uma epopeia de lutas sangrentas
pela posse da terra que durou quase 200 anos e fez desaparecer toda a população nativa. A
perseguição aos índios piauienses foi uma das mais bárbaras e duradouras investidas dos
colonizadores sobre os nativos brasileiros. Porém, não foram essas as únicas batalhas que
ocorreram no local, depois da exterminação total dos índios. A briga pela terra continuou
entre sesmeiros, os que detinham a posse legal da terra e os posseiros que eram os que viviam
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e cuidavam do gado e das fazendas. Essas disputas duraram quase meio século e aconteceram
também debaixo de muito derramamento de sangue.
Ainda no final do século XVI e início do século XVII, a ocupação dos europeus já
estava “de vento em poupa” em outros estados do Nordeste, enquanto o Piauí permanecia
virgem e livre do desbravamento, continuando assim, até que os seus grandes rios e fartas
pastagens atraíssem os fazendeiros portugueses que moravam na Bahia e Pernambuco e já
detinham a posse da terra recebida como presente em forma de sesmarias do Reino de
Portugal. O gado e seus condutores, margeando o rio São Francisco vieram dar aqui a mando
dos seus donos e financiadores, os associados da Casa da Torre, nomeadamente, Francisco
Dias D àvila, Domingos Rodrigues de Carvalho e Domingos Afonso Mafrense.
No início dos anos 1.700, quando o local já havia se transformado na capitania
hereditária São José do Piauí e a descoberta de sua forte vocação para a pecuária já havia
“ganhado o mundo”, as ordens do governador da província foram bem claras: esmagamento e
limpeza total da população indígena para dar lugar à próspera atividade da criação de gado.
Dito e feito!
Com esse objetivo foram despachadas para eliminar os indígenas várias expedições
compostas por 100, 200 e até 400 homens armados, municiados, preparados com o intuito
inabalável de fazer tombar todo e qualquer indígena que encontrassem nestas terras que
abruptamente passaram a ter novos donos. E para cada tribo extinta, cada lugar limpo de
índios, os exterminadores eram presenteados com grandes extensões de terra na promissora
Capitania.
Como foi dito antes, os pimenteiras eram guerreiros, valentes e destemidos e os que
não eram presos, aldeados e cooptados e obrigados lutar contra seu povo e junto com
colonizador, combatiam até a morte. A agressividade da caatinga e a hostilidade do clima
seco e quente do sertão piauiense e o pouco conhecimento que os bandeirantes tinham sobre a
geografia do lugar somavam pontos favoráveis à bravura dos pimenteiras que durante anos
derrotaram várias comitivas. Além de incendiarem as casas das fazendas que iam sendo
instaladas, assaltavam os currais, massacravam os vaqueiros e dispersavam o gado. Com essa
reação, aumentava o ódio de seus algozes de tal modo, que as últimas expedições que
passaram por aqui degolavam os índios vivos enquanto as mulheres e crianças eram
aprisionadas feito animais para depois serem distribuídas para ser escravizadas nas fazendas
dos colonizadores.
Entre os exterminadores dos índios piauienses, alguns nomes merecem destaque pela
quantidade e a voracidade com que lançavam sua ira sobre os nativos. O primeiro deles foi
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Domingos Afonso Mafrense, também conhecido como Domingos Afonso Sertão, considerado
como sendo o primeiro colonizador do Piauí, e a família Castelo Branco e seus filhos Félix e
José do Rego que chegaram, inclusive, a exercer cargos importantes como diretor de
Aldeamento e Comandantes das Entradas. Sob o comando deles foram massacrados os
quequezes, os acoroás e os pimenteiras. Outro eficiente exterminador de índios teria sido o
Coronel José Dias Soares, considerado como o mais cruel de todos e que dirigiu a última
comitiva, encerrando, por fim, a existência de nações indígenas em solo piauiense.
Por volta de 1815, o processo de colonização do Piauí é dado por concluído e surge
uma nova sociedade, formada por fazendeiros e sesmeiros que travam uma longa e lenta
batalha de quase cem anos pela posse das fazendas de gado, só terminando quando o
governador do Grão Pará, a quem o Piauí estava politicamente subordinado àquela época,
decidiu que a terra deveria pertencer a quem realmente a tivesse povoado. A maioria dos
proprietários das fazendas eram portugueses que ao morrer as deixavam aos jesuítas que as
faziam voltar a serem controladas pela Coroa Portuguesa. Ao final, com o advento da
Independência foram transformadas nas fazendas nacionais.
O Piauí foi transformado em 50 gigantescas fazendas de gado que movimentavam
muito dinheiro com o próspero comércio da carne de charque e o couro que abasteciam o
restante do Nordeste e Sul do País. A pecuária extensiva domina a cena econômica no Estado
até o final do século XVIII quando as dificuldades de transporte, as secas constantes e a falta
de conhecimento de métodos de armazenamento dos produtos impediram que o negócio das
fazendas tivesse vida longa. Já no século XIX surge um novo produto para fazer a festa dos
piauienses que é a maniçoba, árvore nativa, abundante na caatinga que fornecia um látex
semelhante ao dos seringais da região Norte. A maniçoba faz surgir uma nova elite econômica
no estado que eram os comerciantes da maniçoba.
Porém, a festa da maniçoba durou poucos anos, logo a extração do látex sertanejo
levou à exaustão os maniçobais piauienses, além de coincidir com a crise internacional do
látex de origem vegetal que passa a ser substituído depois da descoberta do látex sintético,
vindo da Ásia e que era muito mais barato. Em meados do século passado, o comércio passou
ser a atividade da elite econômica da região. Com o fim das grandes fazendas e dos ricos
maniçobeiros, surgem os pequenos agricultores que produzem basicamente para subsistência
enquanto os mais pobres “ganham a vida” se dividindo na agricultura, a criação de bode, no
inverno e a caça, no verão.
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6.3 Os caçadores da caatinga piauiense
Não podemos saber o que ganhamos em
adquirir civilização enquanto não soubermos o
que perdemos.
Elman Service

De uma maneira geral, pode-se dizer que, atualmente, os moradores de todas as
comunidades do entorno do Parque Nacional Serra da Capivara sobrevivem da criação de
bodes e ovelhas e da pequena produção agrícola, “quando o inverno é bom”; no verão, eles
vão em busca da caça na caatinga, mesmo sabendo que esta é uma atividade proibida por lei e
que, se forem apreendidos caçando, podem ser multados, no mínimo; e, presos e espancados,
na maioria das vezes. “Não é porque a gente é pego que vai deixar de caçar um tatu pá cumê,
não. E a demora deu ir pá mata é a demora d’eu precisá. Eu, minha pessoa, falo pá senhora,
tantas veis eles me peguem, tantas veis eles me soltem, tantas veis eu vou! Só depende da
precisão arrochar”, me disse um caçador de aproximadamente 30 anos, quando, ainda, estava
colhendo dados para minha dissertação de mestrado e lhe perguntei se as proibições legais o
fariam parar de caçar. Já um amigo dele me disse: “é o que sei fazer, o que aprendi a fazê e o
que gosto de fazê”. Essas falas nos fazem deduzir facilmente que a caça mais do que uma
necessidade representa um ato simbólico, um habitus (BOURDIEU, 1989) que está arraigado
nas práticas desses povos e para alterá-las precisa se observar a força com que ela foi
construída para depois propor mudanças que virão, certamente, mas que por meio de um
processo longo que deve ser iniciado, levando em consideração as bases nas quais ele, o
habitus, se mantém vivo e operante, apesar de tudo.
Esta pesquisa foi realizada nas escolas das comunidades São João Vermelho,
Cambraia, Umburana e Alegre que pertencem ao município de João Costa e são as que se
encontram localizadas mais próximas dos limites do Parque. Essas localidades possuem
população que varia entre 60 e 70 famílias cada uma. Nelas foi observada a maioria dos
conflitos entre caçadores e a vigilância do Parque, e onde eles, os caçadores, são mais
destemidos do poder do IBAMA, e onde, consequentemente, o escritório do IBAMA, que está
instalado em São Raimundo Nonato, registra o maior número de ocorrências de apreensão de
animais capturados por caçadores.
João Costa, como vimos anteriormente, é um dos quatros municípios entre os quais se
estende os domínios do Parque Nacional Serra da Capivara, sendo o que cedeu a maior
quantidade de terras, cerca de 40% da área da reserva. Trata-se de um município pequeno,
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sendo elevado à categoria de cidade há pouco mais de 10 anos, em 1995 pela Lei Estadual n°
4810 quando se desmembrou de São João do Piauí e deixou de chamar-se de Boa Esperança
para adquirir o nome atual, João Costa, para homenagear o avô de um político importante da
Região. Encontra-se localizado na microrregião do Alto Canindé, compreendendo uma área
de 1.870,68 km², tendo como limite, ao Norte, São João do Piauí; ao Sul, Coronel José Dias e
São Raimundo Nonato; D. Inocêncio, ao leste, e a oeste, Brejo do Piauí. A sede tem as
coordenadas geográficas de 08°30’39” de latitude sul e 42°24’49” de latitude oeste de
Greenwich e está a 491 km de Teresina, a Capital do Piauí.
De acordo com o censo de 2000, a população total é de 3.025 pessoas e densidade
demográfica de 1,6 hab/ km² com cerca de 85% dos habitantes vivendo na zona rural. A sede
municipal conta com os serviços de energia elétrica, terminais de telefonia fixa, agência dos
Correios, postos de saúde e escolas do ensino fundamental e médio. A agricultura praticada se
baseia na produção de feijão, algodão, mandioca e milho. Próximo à sede encontram-se
também grandes plantações de cultura irrigada de banana e manga que abastecem uma
importante rede de supermercado do Estado cuja propriedade pertence a um deputado federal
que possui além destas outra grande quantidade de terras naquela região.
Quase 58% das pessoas acima dos dez anos já foram alfabetizadas. De acordo com o
censo educacional de 2007, foram matriculados 158 alunos no pré-escolar e 669 no ensino
fundamental que são mantidos pela prefeitura e 173 nas escolas estaduais de ensino médio.
Nas 21 escolas do município, 10 da pré-escola, 10 do fundamental e 01 do ensino médio,
trabalham 69 professores, divididos entre 40 no ensino fundamental, 10 no médio e 19 no préescolar.
Considero importantíssimo esclarecer que as estratégias de caça variam de acordo com
o perfil dos caçadores. Na região da Serra da Capivara, existem três categorias de caçadores e
cada grupo se destingue pelo modus operandi, ou seja, técnicas e instrumentos de caçadas e,
principalmente, pelo sentimento que os move a se embrenharem na caatinga com o objetivo
de capturar animais silvestres e também pelo histórico que cada grupo mantém com essa
atividade. Há aqueles que caçam sob encomenda ou para comercializar os animais nos
restaurantes dos municípios circunvizinhos, esses não levam cachorro, não entram na mata à
noite, preparam suas armadilhas que matam em série e as deixam armadas de um dia para
outro e só depois vão recolher os animais capturados. Existe um outro grupo que tem a caça
de animais silvestre como um esporte e é praticado pela elite dos municípios próximos ao
Parque. Esses utilizam equipamentos sofisticados, carros com tração nas quatro rodas que lhes
possibilitam entrar em qualquer ponto da caatinga, não vendem os animais caçados, levam-
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nos para algum lugar desconhecido, longe de suas residências para serem preparados e
comidos. Porém, mais do que comer a carne da caça, o prazer dessa “espécie” de caçador está
muito mais na atividade em si, ou seja, no ato de caçar do que na própria carne do animal.
Estes também matam em série.
O terceiro grupo é formado por aqueles que caçam, exclusivamente, para comer,
quando muito trocam nas quitandas por um quilo de alimento que pode ser açúcar, café, arroz
etc. Usam métodos tradicionais muito parecidos com os que eram utilizados por seus
ancestrais. Entram na mata em dupla, geralmente a pé, ou montados em um jumento, animal
que é recorrentemente utilizado como meio de transporte nessa região. Levam sempre um
cachorro, um cavador, que é confeccionado por eles próprios para cavar o tatu quando este na
fuga se esconde no buraco, uma pá, instrumento que eles utilizam também na agricultura para
remover a terra, ou outras vezes, preparam uma tatuzeira ou jiqui, que é uma armadilha que
eles confeccionam com corda e cipó que só consegue prender um animal de cada vez. Além
dos equipamentos de caça, levam também água e comida suficientes para passar a noite.
Quando a caçada acontece nas “noites sem lua” (quando a lua não está cheia) eles
levam um candeeiro que carregam bem próximo do peito, o que tem provocado um tipo de
bronquite em muitos caçadores, uma vez que, enquanto carregam a lamparina (outro nome
para o candeeiro), eles vão aspirando uma fumaça preta que esta produz durante a combustão
do querosene. E o ato de colocar o candeeiro bem próximo ao corpo é uma estratégia para
disfarçar a luz e não chamar a atenção da vigilância. Nunca trazem uma grande quantidade de
animais de uma só caçada, no máximo três, mas o mais comum é voltarem para casa com um
único animal.
A característica marcante que distingue os grupos é que, nos dois primeiros casos, os
filhos dos caçadores não se interessam pelas caçadas, tampouco comem a carne e, não raro,
sequer conhecem os animais. Enquanto que os filhos dos caçadores, digamos tradicionais, têm
uma forte tendência a serem caçadores, gostariam de ser um, não fossem as proibições e
sanções legais, conhecem e gostam de comer a carne dos animais da caatinga. Neles, o desejo
de caçar permanece latente, confirmando o que nos ensina Bourdieu (1989) quando diz que,
sendo o habitus o orientador da relação dialética entre campo social e ator social, mesmo
tendo sido construído historicamente, ele se mantém ativo, renovando-se constantemente em
função das práticas dos agentes sociais.
Os caçadores da Serra da Capivara comprovam que as práticas dos agentes sociais
podem ser alteradas, quando se alteram as convicções referidas ao grupo. Como neste caso
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não houve, todavia, a convicção do coletivo, o habitus permanece em estado vivo e de
reprodução.
Os caçadores saem para as caçadas geralmente no final do dia, deslocam-se até a uma
distância de 18 a 30 km da comunidade até o local onde ficarão “arranchados” (acampados),
esperando o cachorro “acuar” (encontrar) a caça, que pode ser um tatu, um tamanduá, um
caititu, uma cobra ou outro animal. A identificação pelo caçador do animal que está sendo
acuado ou perseguido é feita por meio do “tom” do latido do cão.
No inverno, as mulheres, esposas e filhas, vão para roça a ajudar a preparar a terra,
plantar e colher, porém nunca, em tempo algum, acompanham seus maridos ou pais nas
caçadas, pois esta é uma atividade restritamente noturna e elas têm de ficar em casa cuidando
dos filhos. Cabem às mulheres somente as atividades domésticas tais como limpar, cozinhar e
servir para a família os animais que os maridos trazem da mata. “Mas o bom mesmo,
professora, é matar, cozinhar e cumê o animal ali mesmo na mata, parece que tem outro
gosto”, disse-me um caçador.
Nas comunidades, a solidariedade é uma característica marcante, eles ajudam uns aos
outros nas atividades em que um ou outro necessita que tanto pode ser limpar uma roça, fazer
uma cerca ou levantar uma casa, e quando conseguem caçar mais de um animal, dividem-no
com outros membros da família, um amigo ou vizinho.
A expectativa de vida nessas comunidades chega em média no máximo a 60 anos. A
maioria morre acometida pela doença de Chagas, que é uma enfermidade provocada pelo
inseto conhecido como barbeiro e que se aloja e reproduz com muita facilidade em casa de
taipa e provoca parada cardíaca na pessoa infectada. A doença de chagas não se manifesta
logo depois da picada ao contrário; às vezes essa leva até dez anos para apresentar os
primeiros sintomas e, quando isso acontece, é fatal, não há cura.
Esta enfermidade era bastante recorrente nos anos 50, 60 e 70 no Nordeste rural do
Brasil, mas nas últimas décadas havia sido erradicada e agora volta a aparecer com uma
frequência impressionante na região. Técnicos da FIOCRUZ, Fundação Osvaldo Cruz, que
realiza pesquisas em vários municípios do Sudeste do Piauí, levantou que 60% das crianças
de 0 a 05 anos das comunidades onde foi realizada essa investigação, sofrem de “alta
prevalência de desnutrição proteico-calórica” além de apresentarem diversas características
como mucosas hipocoradas, pele e cabelos ressecados e endemas que são sintomas da
contaminação de parasitas como os ancistolomídeos, entoamebas, tênias e vários outros tipos
de vermes. A Fundação verificou também diversos focos de hanseníase, dados que ainda estão
em estudo para identificar as causas da forte incidência da doença naqueles locais.
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Nas comunidades, a maioria das ruas é de chão batido, todas muito limpas e se vê
pouco lixo jogado, não há saneamento básico e na época das chuvas a água corre solta,
abrindo compridas e rasas crateras para todos os lados. As casas dos caçadores são feitas de
tijolos e telhas coloniais produzidas nas diversas cerâmicas que existem nas redondezas,
porém, ainda, existe, um grande número de casas de taipa, construídas de barro e madeira.
Geralmente possui a mesma divisão e formato, ou seja, uma pequena sala, dois quartos, uma
cozinha. Os banheiros são construídos de palha, fora de casa, sendo colocados separados o
local de banhar do onde são feitas as necessidades fisiológicas.

Figura 7 - Vista da comunidade Cambraia.
Fonte: Elaboração da autora.

Os banhos são feitos com uma lata grande cheia de água que vai sendo colocada em
uma bacia de acordo com a necessidade de quem está banhando que vai se jogando água com
outra lata pequena, às vezes, uma dessas de óleo de cozinha vazia.
A cozinha é equipada com menos do que o essencial, um fogão a lenha (poucos já
conseguiram comprar um fogão a gás), uma pequena mesa e uma prateleira onde são
colocadas as vasilhas e utensílios da cozinha. Os que são de alumínio são primorosamente
lavados, que chegam a bilhar com se fossem feitos de prata, “dá gosto tomar um copo d’água
na casa de um caçador, quão limpos são os copos (diário de campo, 12 de janeiro, 2006).
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A sala é “decorada” com algumas cadeiras de espaguete e uma pequena mesa de
centro enfeitada com jarrinho de flores de plástico. Nos quartos, só há cama no quarto do
casal, e na minoria dos casos, pois na maioria o que há são armadores de rede, onde cada um
mantém a sua dependurada. Nas casas menores, onde só há um cômodo de dormir, pai, mãe e
filhos dormem no mesmo quarto.
Todas as casas mantém no quintal uma pequena horta com a plantação das folhas que
eles usam na cozinha no dia-a-dia como coentro e cebolinha, os canteiros são bem cuidados e
estão sempre verdinhos. As galinhas e os porcos também são mantidos em cativeiros
próximos das residências para facilitar o cuidado com eles tais como colocar água e comida.
A maioria mora ali desde os bisavós, mais de 99% diz conhecer o Parque e os sítios
arqueológicos desde tempos anteriores à criação da reserva; 90% o rejeitam e acreditam que
sua criação foi péssima, “depois da criação desse parco ninguém aqui mais teve sossego,
parece que o cão se soltou aqui nestas matas”. Outros 5% consideram que a chegada do
Parque foi boa para a região, e o restante concorda que sua instalação tem aspectos positivos e
negativos. Eles se orgulham de ter um monumento dessa magnitude em suas terras, de verem
o Piauí na televisão como o detentor do mais importante patrimônio arqueológico do Brasil,
mas acham muito ruim as restrições de não poderem mais criar, plantar, caçar, tirar mel e o
pior de tudo até agora, quase trinta anos depois, nunca receberam um tostão de indenização
pelas terras que tiveram que doar para a União para que fossem transformadas em área de
preservação.
A seguir apresentaremos o conceito de caatingueiro, partindo da maneira como os
moradores mais antigos daquela região definem o termo, apresentando eles mesmos como a
“mais completa tradução” do que é ser caatingueiro e não somente sertanejo ou caboclo.
6.4 Caatingueiro: quem te ensinou a caçar?
Fui caçador desde a idade de oito anos, comecei a andar pelos mato com meu pai e
meu avô, sempre caçando, eu até me diveria no mato, né? Nós pegava tatu brincando
e com doze anos de idade matei a primeira onça (João Carlos, 69 anos 3).
Me pai também era caçador e sempre a gente puxa um pouquinho pelos pais, e eu
tinha aquela invoção pelo mato. Eu comecei andando pelo mato com ele, naquele
tempo não tinha a lei pá proibir a gente [...] então o caçador fazia o que queria no
mato. Vivia à vontade (Gilberto da Silva, 41).

3

Para preservar a privacidade dos entrevistados, todos os nomes que aparecem neste trabalho foram trocados.
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Segundo Moscovici, tudo que se faz, pensa e diz está impregnado de representações
sociais4. São elas que orientam e modulam os comportamentos, atos e atitudes do ser humano.
A caça representa para esses sujeitos um modo de sobreviver, talvez o único, em um lugar
distante, ermo, de difícil acesso, com poucas chances de trabalho, a não ser a agricultura de
subsistência, que só produz resultados quando chove; logo, caçar se torna uma maneira de
resistir ao desemprego, à falta de oportunidades e espantar a fome que os espreita. Orientados
pela representação que têm desse objeto, caçar tornou-se um direito natural e a caça um
presente divino. Nesse caso, manifesta-se o conflito entre o direito positivo, estatal,
institucionalizado, coercitivo e o direito natural que gera intranquilidade e perturbação na
mente e na vida desses caçadores.
Sádia: o que a caça representa para vocês?
Roberto da Silva, 30 anos: a caça pra nóis aqui qui tem muita dificuldade na vida,
que num tem trabalho, num chove, num tem como sobreviver, quando a gente tem
precisão a gente vai atrás da caça. Aqui nóis somo tudo pai de família qui tem dia
qui se acha com muitos filhos pá dá de cumê e num tem nada em casa. Eu num
tenho, nem mãe, nem emprego, nem vou ficar em casa parado, passando fome.

Sádia: Por que você caça?
 “A única saída qui tem é o mato e tem que sair pro mato mesmo, tem que caçar pá
cumê” (João da Silva, 30 anos).
 “Se fô pá um comércio, o comércio jamais vai vender pá uma pessoa que não é
assalariado, que não tem emprego. O mais fácil mesmo é o mato” (Raimundo Lima,
45 anos).
 A caça é o único meio de sobrevivência, é a saída, porque as véis você num acha o
que fazê, então tem de ser ela, a caça. É um meio de sobrevivência, a gente mora no
mato, num tem carne, a gente num é criador, então pá cumê carne tem que cumê as
caça do mato (Josué Ribeiro da Silva).

Sádia: O que o senhor sente quando consegue uma caçar um animal?
 “É uma alegria muito grande, a gente fica alegre, agradece a Deus por ter pego
aquela caça, porque se Deus deu aquela vai dá outra [...]”(Raimundo Coelho, 60 anos).
Sádia: Você acha que a caça por aqui tem diminuído?

4

As representações sociais são uma modalidade de reconhecimento particular que têm por função a elaboração
de comportamentos e a comunicação entre os indivíduos. O estudo das representações sociais, nessa perspectiva,
consiste na análise dos processos pelos indivíduos, em interação com o meio social, constroem teorias que
possibilitam a comunicação e a organização das práticas sociais. Assim entendidas as representações estão
ligadas tanto a sistemas de pensamento mais amplos, ideológicos e culturais, a um estado dos conhecimentos
científicos, quanto à condição social e à esfera da experiência da vida privada e afetiva dos indivíduos
(JODELET, 2001 ,p. 21).
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 “Como aqui ninguém caça pá vender, a gente só caça de um ou dois tatus no
máximo. Então, não têm diminuído. Toda vez que a gente vai, a gente caça”
(Aparecido Ferreira, 27 anos).
Podemos perceber por esses discursos que o processo de construção do habitus desses
sujeitos foi naturalmente influenciado pelas condições históricas e geográficas em que eles
vivem. Pode ser visto como um exemplo do meio social, exercendo uma forte pressão sobre a
construção de crenças, valores, atitudes e práticas cotidianas de um grupo humano e, como
consequência, gera as representações sociais que esses indivíduos têm da caça, de si próprios
e do campo social, que, por fim, irão ditar seus comportamentos com relação a esses objetos.
Sob este aspecto, no conjunto dos elementos que advêm das representações sociais,
está a necessidade de sobrevivência: a primeira de todas que ser um ser humano pode ter e
que os torna quase reféns das atividades que desenvolvem junto à natureza: - ou caçam ou vão
morrer de fome. É assim que eles interpretam sua realidade. E é isso, também, que os faz
renitentes, resistentes, destemidos e desobedientes diante das leis que os proíbem de caçar.
A gente fica com medo do IBAMA, a gente fica revoltado, na hora que a gente é
pego a gente diz: nunca mais eu vou caçar, depois vai indo, a gente vai esquecendo,
a fome vai aumentando, vai arrochando, aí a gente vai de novo, nem que eles
peguem a gente torna voltar por que a gente num é de morrer de fome! (Rui Carlos,
37 anos).
O emprego daqui é quando chove, aí como chove pouco é o jeito a gente apelar para
o mato, pro tatu mesmo [...] (Bibiano Pereira, 42 anos).

6.5 No caminho da educação tinha um habitus
Segundo Bourdieu (1989), a relação entre o campo social e o corpo social é uma via
de mão dupla, na qual um exerce profunda ascendência sobre o outro. Onde um altera e é
alterado pelo outro por meio de práticas, atitudes e comunicações compartilhadas. Da
consequência desta dialética, entre meio social e indivíduos, nasce o habitus, que, por sua vez,
irá produzir outros desdobramentos, como as atitudes, as práticas, imagens, comportamentos,
sentimentos, experiências etc. É o habitus que articula e constrói essa interação entre o ator e
o espaço. O habitus é a senha que permite decifrar as minúncias e a consistência dos objetos
socialmente construídos e compartilhados.
Nas comunidades que compõem o campo desta pesquisa, na maioria das casas, há um
caçador; todos caçam motivados pelas mesmas necessidades, utilizando os mesmos
instrumentos e táticas que aprenderam com seus pais, avós e outros ascendentes.
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A maneira como eles exercem essa atividade é própria e singular, ou seja, diferente da
caça praticada em outras regiões do Brasil e distintas até de outras comunidades pertencentes
à mesma região em que vivem. Essa atividade está inconscientemente estruturada no habitus
dessas comunidades, fato que ratifica mais uma vez a opinião de Bourdieu (1996), de que o
habitus é uma relação universalizante que confere às práticas cotidianas seu sentido, seu
motivo, sua organização, tudo isso sem razões explícitas ou intenção significante.
Sádia: Como vocês caçam?
Aqui os instrumentos de caça que nóis usa é o facão, uma pá, um cavador e os
cachorros. Arma de fogo a gente num usa, porque a arma de fogo chama a atenção
dos guardas. A gente caça de dois em dois (Riobaldo Xavier, 32 anos).
A gente leva o candeeiro e tem aquela fumaça que a gente fica respirando a noite
toda, quando chega em casa, a gente passa mão no nariz e sai aquela fumaça preta
(Sérgio Gomes, 35 anos).

Sádia: Como os cachorros são treinados para acompanhar o caçador?
“A gente cria eles desde novinho e vai levando pro mato. Da primeira vez, ele num
sabe o que é e aí vai aprendendo com outro que já sabe [...]” (Antônio Alves, 33 anos).
Sádia: Como vocês se orientam na mata?
“Pelos carreiros, pelo céu, pelas estrelas. Quando a gente entra na mata a gente deixa
rastro [...] as véis a gente dá uma vaciladina, depois torna se achá [...]” (Rui Carlos, 37
anos).
Sádia: Vocês não têm medo de entrar na mata?
“Na mata só tem bicho: a onça, tatu, cobra e a gente sabe se defendê deles” (Agostinho
da Silva, 34 anos).
Sádia: Quais as caças que têm por aqui?
“O que tem mais aqui é o tatu. Porque a chapada aí é seca demais e só quem aguenta é
o tatu que num se incomoda cum falta de água” (Elvídio Rubens, 31 anos).
Sádia: É fácil encontrar a caça?
“É fácil, toda vez que a gente vai a gente acha, no mato tem sempre a caça. A caça tá
lá” (Elvídio Rubens, 31 anos).
Sádia Castro: Por que as caçadas só ocorrem à noite?
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É porque à noite a caça sai pá cumê, ela sai andando por aí, de dia ela fica entocada.
A gente nunca pega mais que dois tatu. Quando pega um ou dois já sai do mato.
Aqui nós só caça pá cumê [...] (Valdeci Duarte, 35 anos).
A cumida da gente aqui é arroz e feijão e você num vai cumê todo dia arroz e
feijão... a maioria das pessoas tem que ir pro mato. Óia, professora, o que faz
vergonha é a gente roubar, a gente num vai morrer de fome tendo o mato (Rui
Carlos, 37 anos).

Como a representação social da caça e do meio ambiente natural foi construída por
esses sujeitos, lentamente, ao longo de muitos anos, adquiriu a consistência de uma tradição,
transformou-se em cultura. Sendo assim, consequentemente, o habitus gerado por essa
representação possui a mesma força. Compreende-se, portanto, por que o habitus desses
caçadores hoje se encontra tão forte e resistente quanto as rochas que compõem os altos
relevos da Serra da Capivara. É que esse habitus é fruto de uma tradição secular.
Aqui a gente já nasceu sabendo. Nossos avós caçavam, nossos pais também, é
hereditário. A gente foi criado vendo o pai da gente caçar pra criar 5 a gente e assim
vai [...] (Nilson Parente, 60 anos).
[...] tem uns que se aposentam e param de caçar... e assim vão saindo uns e entrando
outros [...] (Waldemar Pereira, 37 anos).
Nóis caça porque nóis já nascemos nesse ritmo [...] (Francisco Lima Alves).

Pierre Bourdieu (1996) observa que o habitus é lei existente no âmago, nas entranhas
de cada indivíduo do grupo desde a primeira infância, e é promulgada pelo tempo e lugar que
estes indivíduos ocupam no espaço social. No caso específico deste trabalho, foi observado
que essas afirmações são confirmadas não só pelas falas dos caçadores, mas também pelas
instituições responsáveis pela administração do Parque Nacional Serra da Capivara. Como,
por exemplo, a FUMDHAM. A arqueóloga Anne Marie Pessis, que coordena atividades de
preservação de pinturas rupestre em vários locais da região Nordeste, reconhece que a caça é
um traço cultural e, por isso mesmo, se torna um problema difícil de ser enfrentado. Ou seja,
um habitus difícil de ser alterado, a não ser que as instituições responsáveis pela instalação do
Parque apontem para os indivíduos que foram atingidos pelo processo outras formas de
sobrevivência, como eles próprios fazem questão de ressaltar.
Eu não sou contra a preservação, eu sou contra como o IBAMA age com as pessoas
daqui. Caçador num é bandido. A criação do Parque trouxe emprego para algumas
pessoas, mas enquanto beneficia seis ou oito prejudica mais de quinhentos (Edinaldo
de Jesus, 34 anos).

5

Pela lei que regulariza a criação das Áreas de Preservação Permanente, é proibida a criação de animais
domésticos em um raio de até 10 quilômetros depois dos limites das áreas das unidades de conservação.
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Se o IBAMA e a FUMDHAM apresentassem outra saída, as pessoas ia se
conscientizar mais e ia ficar mais fácil de conviver (Gaspar Roberto, 35 anos).
Esse pessoal do IBAMA e da FUMDHAM devia ter mais respeito por nós que
somos nascidos e criados aqui, eu acho que quem tinha direito ao emprego no
Parque era nós que tá mais perto, eles trás é outros pessoas de fora [...] (Francisco
Alves, 40 anos).

A implantação do Parque Nacional da Serra da Capivara trouxe para o cenário da vida
dos moradores das comunidades que possuem suas casas e roças vizinhas aos limites da
reserva, o IBAMA e a FUMDHAM. O primeiro fica responsável pela fiscalização para
preservar e evitar depredação dos recursos naturais do local, tais como fauna, flora e a
FUMDHAM, pelo desenvolvimento das pesquisas e preservação do patrimônio arqueológico.
Com a chegada dessas duas entidades surgem, então, as proibições e as leis ambientais que
classificam como crime a caça de animais silvestres, fato que provocou um grande choque
naquela população. Porém, o que os deixou mais apavorados foi saber que a caça estava
interminantemente proibida não só dentro do Parque, mas também nas áreas circunvizinhas,
que são de propriedade deles e sobre as quais pagam anualmente impostos ao INCRA. Para
esses caçadores, a proibição representou, no primeiro momento, uma maldição, uma
perseguição insensata que os levaria à fome e à miséria.
Sádia: Vocês caçam dentro do Parque?
A gente não caça dentro do Parque, a gente só caça nas terra que é nossa, que nós
paga INCRA delas todo ano. Essas terra num é da nação, é nossa, a gente paga
imposto mais num tem direito nenhum (Rui Carlos, 37 anos).

Sádia: O que vocês sentiram quando disseram que estava proibida a caça?
Deu foi um desespero, porque chove pouco,emprego ninguém tem, e agora? Até as
terras que eles desapropriaram disseram que iam indenizar os donos e nunca
pagaram (Valdeci Duarte, 35 anos).
Ficamo tudo amedrontado. O cara num tem emprego, num pode caçar, nem criar e
vai fazê o quê? Num pode trabalhar na roça porque num chove. Das pessoas que
vive aqui se conta nos dedo os que tem um empreg, são poucas, então quem não
tem é de morrer à mingua? quando a fiscalização chegou todo mundo dizia: e agora,
vamo viver de quê? (Salustiano da Silva, 60 anos).

Sádia: A chegada do IBAMA melhorou ou piorou a vida de vocês?
Por um lado, eu concordo com o IBAMA, eu acho que deve proibir a caça pro
comércio mas pra matar a fome, pá dá de cumê pra família num pode ser proibido.
Hoje vive todo mundo subressaltado. Nós aqui só caça pro consumo de casa.
Criador e caçador agora tá é perdido com a chegada desse IBAMA (Salustiano da
Silva).
A vida aqui nos anos pra trás era melhor e muito, agora a gente anda o tempo todo
vigiado. Ninguém pode andar com um cachorro, com uma espingarda cum medo do
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IBAMA. Antes nóis tinha a liberdade, agora num pode fazê nada, num pode plantar,
num pode caçar, num pode criar (Francisco de Assis, 50 anos).
Antes a gente trabalhava de roça, caçava, tirava madeira em suas terras ninguém
dizia nada, agora é só perseguição, esse Parque num trouxe nada de bom para nós
(Edinaldo de Jesus, 25 anos).

A fiscalização do IBAMA é rígida. Todas as noites, várias equipes se dividem,
fazendo rondas noturnas por todas as áreas do Parque. Os grupos são formados por
funcionários do IBAMA, alguns deles, inclusive, são ex-caçadores que foram recrutados pelo
fato de conhecerem bem a mata e os hábitos dos animais e dos caçadores. O trabalho de
fiscalização também é árduo: os guarda-parques passam a noite inteira em silêncio, na mata,
com uma lanterna rastreando o chão por caminhos estreitos. Eles chegam a passar 13 horas
por noite dentro da floresta.
Sádia: o que o IBAMA faz quando encontra um caçador na mata?
Óia, esse IBAMA tem feito coisa terrível por aqui, coisa fora da lei, se for para ser
desse jeito num vai dar certo não. Vai cada vez piorando. Aqui a lei só serve para
disciplinar o pobre (Francisco Alves da Silva, 33 anos).
O IBAMA quando pega um caçador coloca arma na cabeça, tanto faz tá com caça ou
não. A gente se entrega na mesma hora com a arma na cabeça. Eles pegam gente que
era caçador e botam pra trabalhar no IBAMA porque conhece a mata, conhece o
jeito dos caçadores, e bota eles na mata armados até os dentes (Clemetino Ribeiro,
28 anos).
No começo eles disseram que quem caçasse pá cumê num era pá ser preso. Mas aqui
eles tão prendendo um pobre com um tatu só. Eu vejo que vai ter prejuízo e num vai
demorar não, porque os caçadores qui tão indo pá mata caçar um tatu pá cumê tão
indo cum medo. Por isto tão indo previnido, porque na hora que é pego é judiado
demais, é maltratado, é humilhado (Severino da Silva, 31 anos).

A Educação Ambiental se apresenta nessas comunidades como uma idéia nova e
ameaçadora, pois os moradores não conseguem encontrar nem no meio subjetivo e nem no
meio objetivo elementos capazes de filtrar e absorver esses novos conhecimentos que
chegaram até eles de maneira “forçada,” impositiva, repressiva e violenta. Logo, se não há
apreensão, não há conhecimento, não há mudança de ação, o habitus permanece inalterado.
Sádia: como vocês foram informados das novas leis ambientais?
Aqui ninguém teve aviso de nada, orientação de nada. Quando nóis demo fé foi
chegando esse povo, foram encostando devagarinho, perguntando as coisas e nós
inocente, respondendo e aí quando nós demo fé tava instalada perseguição (Riobaldo
Amorin, 32 anos).
Se as pessoas fossem mais conscientizadas poderiam ter uma convivência melhor
com a gente. A maioria das pessaos das comunidades próximas ao Parque tem raiva
do IBAMA (Gaspar Roberto).
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Sádia Castro: O senhor sabe o que é meio ambiente?
Eu entendo por meio ambiente é a floresta, a terra, os animais e alguma coisa natural
que tem por aí Bibiano Pereira, 37 anos: A selva, por exemplo é o meio ambiente.
Então, a gente tendo conhecimento da selva a gente tem conhecimento de meio
ambiente (Dino dos Santos, 30 anos).

Sádia: você sabe o que é educação ambiental?
Rui Carlos, 37 anos: Sei não, senhora!
Dino dos Santos, 37 anos: Sobre educação ambiental eu só ouvi falar, mas sou um
pouco leigo nessa parte. Quando a pessoa estuda muito como a senhora, sabe o que é
meio ambiente e educação ambiental, mas a gente que só houve falar uma vez ou
outra fica sabendo pouco. Eu para falar a verdade não sei o que é isso, não.

Se os sujeitos não sabem o sentido nem a importância da educação ambiental, se
desconhecem o sentido de preservação, se acham que o IBAMA faz mal a eles, se a criação
do Parque lhes acarreta de proibições, impedindo-os de praticar atividades de sobrevivência
sem, no entanto, apresentar outras alternativas de trabalho, como o habitus desses caçadores,
em relação ao meio em que vivem, pode ser modificado se está cristalizado, amalgamado em
suas mentes como uma tradição a nortear a suas práticas?
Bourdieu (1989) denomina o habitus como um “fator prático operante” e o define
como um “sistema de disposições duráveis”, porém flexíveis que expressa sob a forma de
preferências sistemáticas as necessidades objetivas das quais ele é resultado. Mesmo tendo
sido produzido com a solidez da tradição, o habitus, pode vir a ser modificado ou substituído
por outros saberes ou práticas cotidianas socialmente compartilhadas, desde que a alteração
bem como a construção sejam paulatinas e apresentem razões que sejam fortes o suficiente
para serem compreendidas e internalizadas; e o mais importante: que as mudanças
representem mais prazer, alegria, satisfação e facilidades para o cotidiano da coletividade.
No caso desses caçadores, ainda não se pode falar em mudança de habitus, contudo,
entre os entrevistados, conversei com ex-caçadores que abandonaram a atividade para prestar
serviço ao IBAMA seja como mateiro (uma espécie de guia do mato onde não existe circuito
turístico) ou na fiscalização; esses já adquiriram um entendimento da importância do trabalho
do IBAMA, do que seja meio ambiente, preservação, educação ambiental etc. Embora tenham
passado pelo mesmo susto, quando souberam da existência das leis, foram submetidos à nova
cultura, absorveram-na, e hoje são chamados de “caçadores de caçadores” por aqueles que
não absorveram o processo da criação do Parque Nacional Serra da Capivara.
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A seguir, apresento alguns depoimentos de ex-caçadores que hoje prestam serviço de
guia e fiscalização no Parque Nacional Serra da Capivara.
Sádia: Por que o senhor parou de caçar?
Eu parei de caçar porque entrou esse negócio do Parque Nacional Serra da Capivara
e aí começou a fiscalização, então, trabalhando com a Niéde Guidon 6, ele me botou
pra trabalhar no IBAMA, então eu deixei de caçar por este motivo (Francisco
Antônio, 69 anos).
O amor pelo mato que hoje a gente já tem e o entendimento sobre fauna e flora faz a
gente hoje entender que não pode mais caçar. Depois do pouco tempo que tô
trabalhando pu IBAMA eu já tenho este entendimento. Eu não tenho estudo, mas sei
das coisa, aqui, acolá tem uma reunião, uma palestra e a gente aprende (Gilberto
Campos, 41 anos).

Sádia: O que eles dizem nas reuniões?
Eles vão mostrando pá gente que os animais precisa viver, que a gente num podia
viver sem os animais e que a gente devia preservar, aí eu fui aprendendo aquilo.
Hoje, eu me sinto mal em ser caçador (Gilberto Campos, 41 anos).

Sádia: o senhor parou de caçar porque a Doutora Niéde lhe deu um emprego ou foi por
causa da lei?
Foi porque ela me deu um trabalho. Ela fez uma reunião com a gente, os
trabalhadores do IBAMA, disse que não queria que a gente caçasse mais. Eu entendi
a explicação dela e parei (Francisco Antônio, 69 anos).

Sádia: O senhor concorda com as leis de proteção ambiental?
Eu concordo, acho que isso foi uma boa. Se não tivesse vindo isso num tinha mais
um tatu, não tinham caça nenhuma, quem quisesse ver tatu tinha que ir a um
zoológico (Francisco Antônio, 69 anos).

Sádia: E o desejo de caçar ainda existe?
Não, não existe mais o desejo, existe a lembrança. Tenho a lembrança de quando eu
caçava, eu me divertia muito. Hoje nem imagino mais... nem imagino... (Gilberto
Campos, 41 anos).
Eu não quero fingir, eu vou dizer uma coisa de coração: eu vou fazer quatro anos,
trabalhando na fiscalização aqui no Parque e já caçei de todo jeito como eu já disse
pá senhora, mas não sinto mais vontade de matar (Francisco Antônio, 69 anos).

A esses ex-caçadores foram oferecidas novas oportunidades de trabalho e de
sobrevivência, ao contrário dos outros que continuam caçando porque a vida não lhes deu
6
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sequer uma esperança, a não ser a mata para caçar, conforme foi observado em seus discursos.
Eles repetem a todo instante porque para sobreviver não encontram outra alternativa e
reconhecem, “vida de caçador é vida dura”!
O depoimento seguinte revela as dificuldades por que passam aqueles que, por força
das condições sociais, ou por uma questão de habitus, a que estão submetidos, continuam
caçadores, ainda que, assim, estejam cometendo um crime ambiental e sujeitos a duras
penalidades.
Se coloque no meu lugar, se a senhora tem dois ou três filhos e se acha dentro de
casa numa altura dessa sem nada pá cumê, o que vai fazê? Vai caçar! Depois que
criaram esse Parco parece que o diabo tomou foi de conta... apareceu esse IBAMA
pá bater no povo. Só o povo sabe o que tá passando. Essa Niéde num atende a gente,
ela num fala com a gente, o cara só vai pro mato por necessidade, quem tem uma
condição num caça, não. Porque vida de caçador é vida dura! (Fracelino da Silva
Oliveira, 42 anos).

Bourdieu (1989) ensina que o habitus orienta a relação dialética entre o campo social e
o ator social e que, mesmo tendo sido construído historicamente, ele não se mantém inativo,
mas sim renovado em função das práticas dos agentes sociais; os caçadores da Serra da
Capivara comprovam que as práticas dos agentes sociais se alteram, quando são alteradas as
convicções referidas ao grupo. Apesar de alguns poucos caçadores terem modificado o
habitus com relação ao meio ambiente, isso não vale para o coletivo, pois o habitus não se
detém nas práticas individuais e sim nas práticas do grupo.
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7 SERTANEJOS: UM MESMO NOME PARA DIFERENTES POVOS

O meu nome é Severino, não tenho outro de pia
Como há muitos severinos que é santo de romaria,
Deram então de me chamar, Severino de Maria,
Como há muitos Severinos com mãe chamada Maria
Fiquei sendo o Severino de Maria do finado Zacarias,
Mas isto, ainda, diz pouco, há muitos na freguesia
Por causa de um coronel que se chamou Zacarias
E que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria,
Como, então, me apresentar, ora, a vossa senhorias?
João Cabral de Melo Neto

Quando o sol desperta no sertão piauiense e despeja seu gigantesco facho de claridade
e calor nas comunidades dos caatingueiros que ocupam o sudeste do Estado, esse povo se
levanta para um novo dia que, ao nascer, confirma as únicas garantias irrevogáveis de suas
vidas, o nascer e o romper da aurora e a morte certeira que um dia virá, “de velhice antes dos
trinta, de emboscada antes dos vinte, de fome um pouco por dia”.
Além da morte, não existe nada mais óbvio para esse povo que o “raiar do sol”. É o
companheiro fiel, pontual e doloroso que lhes acompanha paciente e impávido na maior parte
do ano. Todo caatingueiro e caatingueira carregam na pele, no olhar e no coração as marcas
indeléveis “tatuadas” pelo astro que não lhes deixa esquecer que, para viver ali, tem de
aprender a se adaptar, resistir e ser “antes de tudo muito forte!”. A pele é seca, enrugada,
tostada e no rosto, a face e a tez denunciam uma idade muito maior do que confirmam os
registros de nascimento. No olhar, além das marcas provocadas pelo encandecimento da
claridade excessiva, o eterno mirar ao horizonte na esperança de que o sol inclemente ceda
um pouco seu lugar às chuvas e que ela caia como um jorro de abundância e fartura de tudo,
comida, agricultura e, principalmente, de alegria. Pois a maior felicidade dessas pessoas é ter
terra para plantar e chuva para irrigar a plantação.
Na caatinga durante a maior parte do ano, o chão é árido e a vegetação se apresenta
com folhas raras e caules secos, cinza, quase como um retrato da morte. Mas, quando chegam
as chuvas, a mata pálida e descolorida passa por uma metamorfose rápida e altera seus tons
mórbidos por um verde vivo e uma variedade de flores multicores; os animais, que estavam
emudecidos e escondidos, saem de suas tocas e saúdam a natureza e a vida com seus mais
belos cânticos. Chegou o inverno!
O Nordeste do Brasil é a maior região do País, é composta por nove Estados e por sua
dimensão se divide em três sub-regiões com características geográficas e sociais um tanto
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distintas e contrastantes. E não só isso, possuem o mesmo idioma, mas as falas, os costumes,
hábitos alimentares, ritmos se distinguem completamente um dos outros.
Temos a sub-região da Zona da Mata que abrange grande parte dos Estados que estão
na zona da costa como o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e
Bahia. É a parte mais promissora economicamente e onde estão situadas as principais
indústrias e as grandes lavouras de monoculturas, sobretudo da cana-de-açúcar e do cacau,
possui clima tropical úmido e elevada densidade pluviométrica. Deslocando-nos em direção
ao interior, encontramos o Agreste, que faz a transição da Zona da Mata para o grandioso
Sertão. É um estreito de terra que atinge uma pequena parte do centro dos Estados que estão
na zona costeira e, por estarem numa faixa de interseção, apresentam características das duas
sub-regiões, Sertão e Zona da Mata. Seguindo em direção ao centro do Nordeste, encontramos
o muito falado e pouco conhecido Sertão, que compõe a maior parte da região e possui
características climáticas bem definidas com duas únicas estações, uma chuvosa e outra
extremamente seca. As chuvas concentram-se em no máximo três ou quatro meses do ano
com uma pluviosidade que atinge uma média anual de 750 mm, sendo que em algumas áreas
chove menos de 500 mm ao ano. Dentro deste mapa de aridez encontramos, ainda, uma parte
que ficou secularmente conhecida como Polígono das Secas (sua forma faz lembrar esta
figura geométrica) que estende seu manto cinza sobre grande parte do sertão nordestino e uma
pequena área do Estado de Minas Gerais, nas barbas do Vale do Jequitinhonha.
Esse larguíssimo pedaço de terra ficou conhecido como Polígono das Secas porque
desde o século passado foram registrados períodos de secas tenebrosas em que se chegou a
quase uma década sem chuvas, levando os moradores ao desespero da migração, à miséria e
até a morte. É aqui onde nasce a resistente vegetação da caatinga e o lugar que abriga os
caatingueiros que por suas vicissitudes, peculiaridades geográficas e sociais se diferem dos
nordestinos de outras terras, mas que, muitas vezes e por muitas autores são,
inadvertidamente, também chamados de caboclos ou sertanejos. Ser caatingueiro não é pura e
simplesmente nascer, viver e morrer na caatinga. Tampouco é ser massacrado ou oprimido
pelas dificuldades que ela impõem aos seus habitantes e que uma definição aligeirada e
determinista poderia concluir.
Ser caatingueiro é sobreviver ali e manter com esse meio natural uma relação viva de
transformações e alterações que ocorrem tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro.
É o homem e o seu meio convivendo, agindo e interagindo um com o outro. Relacionando-se,
alterando-se mutuamente, o homem cria um novo meio e este recria um novo homem. A
relação é dialética, o homem impõe ao meio as transformações que ele imagina que irão
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acomodar melhor a sua vida, suprindo suas necessidades de alimentação, locomoção,
reprodução etc. Essa intervenção antrópica pode e por muitas vezes o faz levar o meio natural
à exaustão ou torná-lo menos “natural”.
O meio natural, por sua vez, oferece ao homem o espaço para sua existência, mas
também lhe apresenta as dificuldades a serem rompidas pelos seres que desejem continuar
existindo ali. O meio natural não é impassível ou indiferente às ações e nem à permanência
humana em seu seio. Ao contrário, ele se impõe e reage, cedo ou tarde e muitas vezes de
maneira imprevisível e até incontrolável. Porém, a relação do caatingueiro com seu meio é de
uma peleja e “uma espera enorme”. Não é o meio que determina tudo no homem, tampouco o
homem impõe a este todas suas vontades e necessidades. Ao contrário, ambos vão se
construindo, se delineando, se moldando, interagindo, por meio das relações que mantêm com
o passar dos anos, longos e duros anos. O meio não seria o mesmo se não fosse o homem que
vive ali. Também esse homem não seria o mesmo se o meio fosse outro. E assim homem e
meio constroem o que Milton Santos (2004) nos ensina a chamar de território. A caatinga é a
vegetação predominante do sertão.
Se comparada com outros biomas brasileiros, é o que apresenta a menor quantidade de
espécies tanto de fauna quanto de flora, pois, devido aos longos períodos de seca, as espécies
que conseguiram resistir tiveram que ultrapassar longos processos de adaptações naturais. A
flora da caatinga é de pequeno porte, possui troncos e caules retorcidos, é bastante espinhosa,
o que a torna quase impenetrável para quem se atreve embrenhar-se nela. Nesse ambiente
rígido, hostil e, por vezes, agressivo, assim como os animais e as plantas, seus habitantes
tiveram de desenvolver qualidades que vão além da astúcia, perspicácia ou do puro e simples
instinto de sobrevivência. A hostilidade do lugar é tamanha, que exige de seus moradores um
conjunto de padrões complexos de comportamentos marcados por valores religiosos, éticos e
sociais que, apesar de passar por elas, vão muito mais além das pressões sociais exercidas
pelo meio natural.
Por tudo que foi dito antes, ao descrever etnicamente os Caçadores da Serra da
Capivara os chamarei de caatingueiros em vez de sertanejos ou caboclos, termos que são
bastante utilizados por vários autores quando falam sobre os sujeitos que vivem na porção
Norte e Nordeste do Brasil, articulam saberes tradicionais, dependem quase exclusivamente,
do cultivo da terra e podem ser pescadores, caçadores, vaqueiros, artesãos, quebradeiras de
coco, povos indígenas, quilombolas, açorianos, caiçaras, marisqueiras, caranguejeiros,
quebradeiras de babaçu etc. A cada um deles, corresponde uma forma distinta de manter,
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manejar e se relacionar com o meio ambiente natural. E fenotipicamente são originários da
mistura do índio e o negro com o colonizador branco.
Entendemos que esses termos possuem definições e conceitos confusos e variados. O
antropólogo Darcy Ribeiro (2005) define caboclos como a mestiçagem entre o índio e o
branco, sem identidade específica, vivendo prioritariamente na região Amazônica; Câmara
Cascudo (1954), no seu Dicionário do Folclore Brasileiro, defende caboco, sem o l e diz que
deriva do idioma tupi caa-boc e significa “o que vem da floresta” ou kari boca que quer dizer
“filho do homem branco” e também os classifica como povos amazônicos; já o sertanejo
aparece como o elemento central da obra de Euclides da Cunha (2003), onde é definido por
esse autor como sendo o resultado de um longo processo de interação entre o índio e o
europeu regido por condições étnicas, históricas e climáticas muito particulares. Em sua
definição, Euclides faz questão de ressaltar a pouca ou inexistente participação do negro na
gênese da etnia sertaneja. Para o autor de A Guerra de Canudos, foi da mistura do índio com o
europeu exposta às condições estruturais adversas que emerge o sertanejo, “cerne vigoroso de
nossa nacionalidade”, esboçando uma visão determinista bem ao gosto do século XIX.
Guimarães Rosa (2001) apresenta o sertanejo como sendo o personagem fruto do sertão, um
lugar que não se limita apenas a um espaço geográfico, mas a uma realidade social, política,
psicológica e metafísica e que é a um só tempo atemporal, regional e universal. Graciliano
Ramos, outro romancista que ambienta quase toda sua obra no sertão nordestino, espaço que
ele apresenta como lugar distante, ermo e esquecido por Deus e pelos homens, descreve o
sertanejo como um sujeito anônimo, faminto, angustiado pela miséria que o espreita e um
eterno imigrante tangido pela seca sem fim. O sertanejo de Vidas Secas (1984) encara o
ambiente natural como um monstro implacável, portanto não reage a ele e foge: “a sina dele
era correr mundo, andar para cima e para baixo, à toa, como um judeu errante. Um vagabundo
empurrado pela seca” (RAMOS, 1984, p. 33).
Esses autores e tantos outros que não foram citados aqui nos entregam um belo e
riquíssimo cenário de definições que conjugam hábitos, costumes, maneiras de ver e de se
relacionar com o mundo, jeito de corpos, ritmos, falas, hábitos alimentares, crenças e
descrenças e quanto mais se mergulha nesse mapeamento humano, mais se percebe que há
uma infinidade de traços históricos, biológicos e culturais comuns. Porém, se substituirmos
nossa “grande angular” teórica por uma “close up”, encontraremos importantes detalhes que
diferenciam dentre os nordestinos e moradores de outras vértices do Polígono das Secas, os
caatingueiros dos sertanejos. Usaria aqui uma metáfora do poeta Chico Buarque,
caatingueiros e sertanejos son los mismos pero no son iguales.
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A principal e mais forte diferença entre os dois termos diz respeito à relação que
ambos preveem ter com o meio natural, a formação do território e a visão que homens e
mulheres, caatingueiros e caatingueiras, sertanejos e sertanejas têm do mundo e de si mesmos.
Até onde chegou minha investigação, os povos das comunidades do Sudeste do Piauí são os
únicos que afirmam, categorigamente, “nóis é caatingueiro!” quando são indagados sobre
quem são, como se veem e se sentem no mundo.
Comunidades tradicionais é outro termo bastante utilizado por vários autores para
definir grupos que apresentam características sociais como fraco poder político e fraca
acumulação de capital, reduzida divisão do trabalho, o chefe da família liderando ou
executando sozinho todas as fases do trabalho, desprendem grande atenção e importância à
unidade familiar, possuem uma ligação social também mantida por símbolos, mitos, ritos e
rituais que norteiam as atividades de caça, pesca, artesanato ou extrativismo de acordo com a
vocação natural da comunidade e do lugar onde vivem.
Para as definições que se inspiram nas leis marxistas, o termo comunidades
tradicionais se refere àquelas que mantêm culturas associadas aos modos de produção précapitalista onde a força de trabalho ainda não virou mercadoria com valores atribuídos a
venda e compra e que apesar de já terem desenvolvido alguma dependência do mercado, suas
atividades produtivas ainda não estão totalmente “alienadas” a ele. Suas atividades de
subsistência possuem uma relação íntima com o meio natural, baseando-se nos ciclos e
estações da natureza. Suas culturas estão ligadas à pequena produção mercantil, muito ao
contrário das sociedades capitalistas nas quais tanto a natureza como a força de trabalho há
muito se transformaram em mercadorias, objeto de compra e venda.
De fato, nas comunidades de caçadores-caatingueiros, observamos essas mesmas
características econômicas e sociais tanto quanto em comunidades de pescadores, vaqueiros,
caiçaras etc. de outros pontos do Nordeste do Brasil. O diferencial está na maneira como eles
constroem seus territórios, tomando este termo no sentido da definição que nos oferece o
geógrafo Milton Santos, como sendo um dado essencial da condição humana que não depende
apenas do meio físico e biológico, mas, e tão principalmente, das relações sociais, humanas e
não-humanas que se desenvolvem nele.
Se um observador acostumado apenas com as práticas cotidianas das sociedades
urbanas, ao mirar a vida e o meio social dos caçadores-caatingueiros, talvez estes lhes
parecessem algo tão inóspito que suscitaria a seguinte pergunta: como pode alguém viver num
ambiente como aquele, com tamanha aridez e mais uma infinidade de carências? E a resposta
poderia ser outra pergunta: quais seriam, então, as carências desse povo? Internet, telefone
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celular, carro com direção hidráulica? Claro que esses artefatos não fazem parte das
necessidades prementes dos caçadores-caatingueiros, eles sequer os conhecem. Se formos
para o outro extremo e imaginarmos que hoje em dia quase um terço da população mundial
vai dormir com fome, os caçadores-caatingueiros não estariam, todavia, no limiar da miséria
profunda, pois eles, contudo, não passam fome: bem ou mal, muito ou pouco, o que gostariam
de comer ou o que deu pra “arranjar”, todos os dias eles fazem as três refeições principais, o
quebra-jejum (como eles chamam o café da manhã),o almoço e o jantar. Mesmo assim, quem
vê de fora pode imaginar que essa gente morre de fome. E esta é uma impressão que eles
jamais gostariam de despertar em alguém. Os caçadores vêm a si como pessoas pobres,
humildes, se acham injustiçados, mas acreditam que a única injustiça que os atinge é a
perseguição que sofrem da polícia ambiental. Também acreditam que são castigados pela ira
divina quando a chuva não chega até as suas terras. Contudo, não admitem carecer de uma
necessidade tão básica quanto a alimentação. Isto seria para eles a maior demonstração de
fraqueza, falta de hombridade e até incompetência.
Aqui ninguém passa fome, não senhora. Nem que seja só um feijãozim com arroz e
a farinha e o cafezim preto com cuzcuz no quebra-jejum... num falta não. Em minha
casa nunca faltou, nem há de faltar um prato de comida pu meus fiim (Antonio José,
27 anos).

Eles têm razão, ali as coisas não acontecem como poderia imaginar nosso observador
desavisado. A alimentação dos caçadores-caatingueiros se estabelece culturalmente e, por que
não dizer, historicamente em um nível de consumo modesto e pouco variado. Têm sempre a
mesma dieta que é composta pelos legumes e verduras que cultivam como feijão, milho,
batata-doce, macaxeira, maxixe, abóbora; a carne e o leite dos animais que criam; entre estes,
galinha, porcos, cabras e dos que caçam, o tatu-verdadeiro, caititu, cotia e o mixila. Por outro
lado, mesmo com a baixa densidade pluviométrica, a caatinga oferece uma pequena mas
abundante variedade de frutos. O principal deles é o delicioso e suculento fruto do imbuzeiro,
o imbu (Spondias tuberosa), riquíssimo em vitamina C e E, que frutifica bastante “quando o
inverno é bom”. Nesse período, sua produção natural é tamanha que é quase certo que boa
parte dos frutos se perca. Em se tratando da caatinga, sua coleta é bastante fácil, porém são
muito perecíveis e o armazenamento da polpa teria de ser numa tempertura mínima de pelo
menos 18 graus negativos, coisa impensável no sertão brasileiro que não fosse no congelador
de um freezer, porém mais impensável ainda seria encontrar um equipamento desse porte na
casa de um caçador-caatingueiro.
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Também bastante farta é a produção das atas, fruto da ateira (Annona squamosa), que,
também como o imbu, é bastante perecível, amadurecendo a safra toda de uma só vez. É
muito doce e, dado o grande acúmulo de vitamina A, o consumo excessivo pode causar um
tipo de infecção nos olhos. No período da colheita dessa fruta, é muito comum encontrarmos
pessoas, principalmente crianças, com os olhos vermelhos e lagrimejantes como um claro
sinal de intoxicação de vitamina A.
De acordo com um estudo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, os níveis
de calorias, proteínas, ferro, cálcio e ácido ascórbico consumidos pelos moradores dessas
comunidades apresentam valores percentuais dentro do que é considerado como aceitáveis
pela Organização Mundial da Saúde.
Os caçadores-caatingueiros são seres antieconômicos e não vivem atormentados pelo
vício da ambição, nem da avareza. Eles gastam apenas uma parte do dia em busca de
alimentos e do suprimento de suas outras necessidades; o resto do dia passam, comendo,
conversando ou dormindo. Eles se contentam em ter terra para plantar e chuva molhar o chão.
Muito ao contrário do homem contemporâneo, urbano, econômico que não faz nada sem
apuro ou inquietação como se mantivesse um coelho do “Alice no País das Maravilhas” a
gritar no seu ouvido “é tarde!, é tarde!, é tarde até que arde!”. Os caçadores- caatingueiros não
saem à caça todos os dias e, quando conseguem uma quantidade suficiente de animal para
comer mais de uma vez, repartem com outros parentes ou vizinhos ou trocam nas quitandas
por produtos que eles apreciam, mas não produzem e que lhes são mais caros como o óleo,
café e açúcar. Outro fator que os torna povos menos impacientes é que a busca de alimentos,
seja por meio da caça ou da pequena agricultura, é regido por leis que fogem ao controle de
suas necessidades ou desejos. A agricultura depende primordialmente das chuvas. Se ela não
vem, eles não têm como irrigar a terra, portanto, a época e a quantidade de plantar e cultivar
depende muito mais do inverno do que das decisões deliberadas. E sobre a caça, esta mais do
que as chuvas são regidas por leis, digamos, da natureza e sobrenaturais, mas que os
caçadores conhecem bem e preferem não desafiar.
La caza es algo impresdescible y está sujeta a um control mágico, los cazadores
experimenteam algunas vezes uma temporada de má sorte y deixan de cazar durante
um mês ou más. Durante estos períodos, las visitas, los pasatiempos y, em especil, la
práctica de las danzas, son las actividades primordiales de los hombres (SAHLINS,
1983, p. 37).

Pelo tipo de vida que levam e por usarem artefatos e ferramentas de caça e agricultura
ainda muito rudimentares, podemos dizer que estão livres das urgências materiais, exceto
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quando se refere à água e à comida. Sobre a água e a chuva dedicarei um tópico especial onde
serão desenvolvidos os aspectos de uma relação que possui características que aparentemente
dizem respeito unicamente aos fenômenos naturais, mas que está permeada de fortes traços
econômicos, sociais, religiosos e cósmicos.
La población mas primitiva tenía escassas posesisones , pero no era pobre. La
pobreza no es uma determinada y pequeña cantidad de cosas, ni es solo uma
relacción entre medios e fines; es sobre todo uma relación entre personas. La
probreza es um estado social. Y como tal es um invento de la civilización
(SAHLINS, 1983, p. 52).
[...] De esto se desprende que sólo cuando la cultura se aproximó a la cima de sus
logros materiales eregió um altar a lo Inalcanzáble: las necesidades infinitas (Ibid.,
p. 53).

Ao contrário de caçadores de outras épocas e de outras terras longínquas como, por
exemplo, os bosquímonos do deserto africano de Kalahari, os aborígenes australianos ou os
andinos que residem na parte mais boreal da América do Sul, cuja contingência fundamental é
se movimentar de um lugar a outro a fim de manter uma produção no mínimo satisfatória, os
caçadores-caatingueiros quase nunca abandonam seu habitat. Estão presos às suas terras, pela
propriedade, pelas relações de parentesco e amizade que estabeleceram, pelos saberes que
tradicionalmente foram construídos de geração a geração sobre o meio natural e pela idéia,
hoje cada vez mais forte, de que ali pode ser melhor de se viver do que em outras paragens,
pois, longe ou próximo e até onde alcança o conhecimento que têm da região, encontrarão
dificuldades muito parecidas com as que já estão acostumados no lugar onde vivem.
O fator de maior importância na fixação destes homens e mulheres ao lugar onde
nasceram é que a maioria deles tem a posse da terra, por isso não são nômades, a mobilidade e
a posse são incompatíveis (SAHLINS, 1983). Assim como o conhecimento que acumulam
sobre o sertão, a terra dos caçadores-caatingueiros, na maioria dos casos, é um bem
hereditário que foi passado de pai para filho. Portanto, não cultivam a idéia de buscar
sobrevivência longe de onde estão, o que significaria abandonar o bem maior, a terra. Em vez
de migrar pra outros lugares em busca de alimentos tentam armazenar parte da colheita do
último inverno para ultrapassar os longos períodos de chuvas escassas quando na agricultura
não “vinga” nada.
Há algumas décadas, nos períodos de longas estiagens, muitos maridos e filhos
adolescentes migravam para os grandes centros urbanos movidos pela força de expulsão
gerada pela seca, desemprego e a força de atração que exerciam sobre eles a possibilidade de
trabalho e de juntar algum dinheiro para quando voltar “refazer a vida”. Com essa esperança,
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muitos nordestinos deixavam para trás a terra, a família e os filhos e se instalavam, pelo
menos, por algum tempo, nas periferias de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, que eram os
destinos mais procurados. Outros, quando conseguiam juntar mais do que o valor da
passagem de volta, retornavam à terra natal. A idéia de voltar com condições financeiras de
construir uma casa melhor e comprar ferramentas para facilitar o roçado, era o analgésico de
que necessitavam pra ajudar a suportar a agonia, a humilhação, a exploração e o mais
doloroso de tudo, a saudade de casa, da mulher, dos filhos, enfim, do sertão.
Registro aqui uns trechos do poema “Dois Quadros”, escrito pelo poeta cearense
Patativa do Assaré (1992), para ilustrar a relação de fuga e volta que o nordestino mantém
com sua terra natal, incentivada pela seca e chuva:
Na seca inclemente do nordeste,
O sol é mais quente e o céu mais azul
E o povo se achando sem pão e sem veste,
Viaja à procura das Terras do Sul [...]
A grama no campo não nasce, não cresce:
Outrora este campo tão verde e tão rico,
Agora é tão quente que até nos parece angico [...]
Porém, quando chove, tudo é rico e festa,
O campo e a floresta prometem fartura,
Escutam-se as notas agudas e graves
Do canto das aves louvando a natura [...]
E o forte caboclo de sua palhoça,
No rumo da roça, de marcha apressada
Vai cheio de vida sorridente, contente,
Lançar a semente na terra molhada.

Findada a ilusão com o eldourado das grandes capitais que os últimos anos fizeram
desaparecer depois da galopante carência de empregos no País de Norte a Sul e pela violência
crescente que saltou das páginas policiais dos jornais diários e passou a bater na porta e entrar
na vida de todos os brasileiros, o movimento agora tem sentido contrário. Os que conseguem
voltar, chegam convictos de que “na caatinga apesar das dificuldades é um ambiente mais
seguro pra gente criar os filhos da gente”. Na caatinga, eles dominam os códigos do meio
natural e sabem os perigos que podem correr e como se defender deles. “A cidade grande é
traiçoeira, a gente pode sair pra trabalhar e nunca mais voltar”, quem diz isto é Roberto da
Silva, um homem de mais ou menos 30 anos, recém-chegado de São Paulo e desiludido com
os grandes centros. “Lá tá pior que aqui, aqui a gente tem nosso pedacinho de terra e se Deus
mandar chuva pelo menos comida num falta”.
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7.1 Como se organiza a sociedade dos caçadores-caatingueiros
La evolución de la economia, ha conocido,
entonces, dos movimientos contradictórios: el
enriquecimiento,
pero
simultáneamente
el
empobrecimiento, la apropriación con respecto a la
naturaleza, pero la expropriación com relación al
hombre.
Marshall Sahlins

Nos tempos mais longínquos entre os povos caçadores e coletores, a família era a
única sociedade; as leis eram as da natureza, que se manifestava por meios de seus ciclos,
fenômenos e estações; o mediador entre os homens era a força e a astúcia. Essa época foi
denominada por Rosseau como a “idade das dores”, quando os homens viviam distantes e
separados uns dos outros por larguíssimos espaços. Mas, quando se encontravam, se atacavam
pela posse dos bens naturais que eram um direito tacitamente concedido à tribo vencedora.
Porém, como os tempos eram outros e a locomoção, uma atividade que enfrentava uma série
de limitações, os homens se encontravam pouco e, por conseguinte, se atacavam menos. Os
filósofos políticos, quando tratam das épocas das sociedades primitivas, colocam a natureza
em oposição à cultura, sendo esta a carga artificial da existência humana que tinha suas
características condensadas nas sociedades caçadoras que viviam distantes, cada qual vivendo
à sua maneira sem grandes preocupações uma com as outras sociedades.
É esse isolamento próprio dos nossos ancestrais que, segundo esses filósofos,
reivindica o homem contemporâneo, ou seja, viver uma vida “natural” como um burguês sem
sociedade (SAHLINS, 1983), numa organização de homens e mulheres em estado natural e
não político onde o direito de atuar pela força seja concedido a todos e não politicamente
monopolizado como acontece com todas as esferas do poder na contemporaneidade. Numa
sociedade assim, acredita o antropólogo Sahlins, o espaço se converteria num terreno mais
seguro e firme, reduzindo ao mínimo os tremores e conflitos causados pelos recursos, bens e a
busca incansável deles, favorecendo a dispersão que seria a grande protetora das pessoas e das
posses.
As unidades domésticas ou famílias, como eram organizadas nas comunidades
primitivas, representavam o que era o feudo para a economia medieval e as grandes
coorporações para o sistema capitalista contemporâneo. Cada uma a seu tempo

eram

instituições produtivas permanentes. Cada uma delas definia seus modos de produção e
tecnologias bem como a ordem das divisões de trabalho, os objetivos econômicos específicos,
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modos de intercâmbio apropriados aos produtos e as relações entre os membros das
sociedades.
Marshall Sahlins nos alerta para o fato de que falar de economia em sociedades
primitivas é quase um exercício de irrealidade. Caminhando pela linha de raciocínio deste
autor, que vê a economia muito mais como uma função social do que como uma estrutura e
considerando que, como nessas sociedades quem cumpre o papel de determinadora das
funções sociais é a unidade doméstica representada pela família, chegamos à conclusão de
que a disposição que têm as comunidades de caçadores-caatingueiros para produção de
subsistência faz com que esses grupos domésticos não estejam sofrendo, ainda, de maneira
brutal a corrosão oferecida pelo status de consumo por que passam as sociedades
contemporâneas econômicas. Ainda que, todavia, vivam em “tempos modernos” e em muitos
casos estejam inseridas no contexto desse tempo, mantêm relações econômicas e sociais da
época da “pedra lascada,” como veremos a seguir.
[...] sus propias relaciones internas, tal como ocurre entre esposo y esposa, entre
padres e hijos, son las relaciones principales de la producción dentro de la sociedad.
El rótulo incorporado de los estatus de parentesco, el domínio y la subordinación de
la vida doméstica, la reciprocidad y cooperacción, hacen aqui de lo “económico”
uma modalidad de lo íntimo. La organización del trabajo y los términos y productos
de su actividad, son principalmente decisiones domésticas. Y son decisiones que se
toma teniendo em cuenta primordialmente la satisfación doméstica. La producçión
se encauza según las exigencias habituales de la família. La producción es para
beneficio de los productores (SAHLINS, 1983, p. 92).

Os grupos domésticos dentro de uma mesma comunidade primitiva podiam ser muitas
vezes morfologicamente heterogêneos e assim também o é nas comunidades dos caçadorescaatingueiros onde uma unidade familiar pode ir muito além da clássica formação: pai, mãe,
filhos e filhas e agregar outros membros como avós, cunhados, irmãos, sobrinhos, o que faz
funcionar a versão caatingueira do famoso “milagre do salário mínimo brasileiro,” quando
vários membros de uma mesma família vivem juntos, ocupando o mesmo espaço doméstico e,
dividindo as despesas, soma-se, por exemplo, a pequena aposentadoria do avô com a colheita
do pai, a criação de galinha e produção de ovos da mãe e a caça que o filho ou o esposo
trazem da floresta ou os legumes e verduras que vêm da roça, e assim como uma colcha de
retalhos vão montando os recursos materiais de que necessitam para suas existências.
Aqui puxamos o fio de outro princípio também bastante comum nas sociedades
primitivas, mas que se estende aos caçadores-caatingueiros da Serra da Capivara, que é a
solidariedade. Entre esses povos, o que sobra em uma família é dividido entre outra família.
Também os trabalhos são divididos, a construção da casa, a confecção dos artefatos de caça e
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da agricultura, a plantação e até a colheita. E, ao contrário da caça como já foi frisado antes,
que é uma atividade, exclusivamente masculina, as atividades relacionadas com a agricultura
envolvem a todos, até mesmo as esposas e as filhas adolescentes, além dos maridos e filhos. É
muito comum durante o período da semeadura nas roças, ao chegar à casa de um caçadorcaatingueiro, se encontrar apenas os filhos menores, quero dizer, bem menores, pois, se tiver
mais de sete anos, vai para roça com os pais. Quando o inverno é bom, quer dizer, tem chuva
abundante, na medida certa, sem ser demais porque também atrapalha a plantação e este fato
já aconteceu porém, é muito, muitíssimo raro de acontecer, o ato de sair de casa é quase uma
festa, há uma alegria estampada em cada rosto, e de longe já se ouvem as falas, conversas
animadas e as risadas.
Os grupos saem muito cedo, por volta das seis da manhã, e só retornam pelas cinco da
tarde. A comida, já levam pronta, que é preparada mais cedo, ainda antes de saírem, entre
quatro e cinco horas da madrugada. Ao meio-dia fazem uma pausa para o almoço, descansam
embaixo de uma árvore e aproveitam para tirar um cochilo e depois retornam à “lida” até a
hora de voltar. Todo o trabalho é feito com alegria e muita disposição. Alguns chegam a levar
um radinho de pilha “pra escutar as musgas e sabê que tá acontecendo nas vizinhança, “me
disse um deles se referindo aos programas de notícias emitidos pela Rádio Serra da Capivara,
que está localizada em São Raimundo Nonato, a mais ou menos cerca de 70 quilômetros e é
possível de ser sintonizada em vários municípios daquela região.
Os antropólogos da economia costumam afirmar que o hábito de muitas comunidades
de caçadores sejam primitivos ou contemporâneos de não praticar o acúmulo de bens ou
comida, é em última análise um forte sinal da confiança que têm em si mesmo. No caso dos
caçadores-caatingueiros, funciona a lógica de que os artefatos de que necessitam para
construir suas casas, caçar e plantar, podem ser encontrados em abundância no entorno deles,
bem como na floresta onde caçam e no campo onde produzem. Então, se tudo está ao alcance
da mão e não necessitam de excedente para vender, sendo o resultado da caça e da agricultura
algo que buscam apenas pra saciar as necessidades mais básicas, pra que acumular? Eles bem
que poderiam nos fazer esta pergunta.
As unidades familiares no caso específico dos moradores das comunidades do entorno
do Parque Nacional Serra da Capivara podem ser tanto nucleares quanto estendidas. Aqui não
se fala em poligamia como acontecia entre os caçadores primitivos e acontece, ainda, em
várias tribos indígenas da Amazônia. As famílias são aparentemente e anunciadamente
monogâmicas (não tenho elementos que me façam desconfiar do contrário) e apresentam uma
grande incidência de casamento interparental, principalmente entre primos. E mesmo que a
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unidade familiar mantenha claramente sua organização, não se pode dizer seguramente que a
divisão do trabalho nessas comunidades seja feita utilizando unicamente o critério familiar,
pois, além do caráter de solidariedade já citado que se observa nesses grupos, as formas de
produção são arranjadas, ultrapassando os limites da organização familiar e não só nos casos
da agricultura e da caça em que as ferramentas são construída em equipes. A construção
também das casas é feita em regime de mutirão, do qual participam, além dos membros da
mesma família, os vizinhos e amigos escolhidos entre aqueles que já ficaram conhecidos por
suas habilidades de construtor. A mesma lógica é aplicada quando o assunto é preparar a terra
para o cultivo, a construção das cercas de madeiras que delimitam as propriedades de cada um
e a busca da água nos reservatórios distantes, quando esta acaba e a chuva ainda não veio.
Porém, a divisão do trabalho por sexo é clara. Por exemplo, caçar é coisa de homem,
mas preparar a caça é um papel que cabe à mulher assim como a educação dos filhos, lavar a
roupa e limpar a casa. Esse fato é mais uma prova de que o matrimônio, entre outras coisas, é
também a construção de uma unidade econômica com fins à produção mínima da
sobrevivência. O modo doméstico de produção é, acima de tudo, contra o excedente, uma vez
que seu único objetivo é a subsistência, e, mesmo que nesse tipo de produção esteja prevista a
troca de produtos, o ato de produzir e trocar entre os caçadores acontece somente com fins à
obtenção do que necessitam, sem ganâncias, acúmulo ou desperdícios. Não se trata
simplesmente de plantar para o consumo, mas de produzir algo que tenha valor de consumo,
inclusive, em relação às coisas que se tornam produtos de troca como, por exemplo, uma parte
da caça ser trocada por um pouco de açúcar, isto, ainda, assim é diametralmente oposto à
busca de produzir algo que tenha valor de troca.
Na divisão do trabalho que acontece na unidade familiar mais básica, marido, mulher e
filhos, se observa, ainda, outro aspecto econômico nessas comunidades, que são técnicas e
tecnologias de produção simples que podem ser manuseadas por todos. Porém, como observa
Sahlins, não se pode compreender uma tecnologia simplesmente por suas propriedades físicas.
A relação que existe entre esta e o sujeito que faz uso dela é o que irá determinar a qualidade
histórica de uma tecnologia. Estou falando disso para evidenciar a diferença abissal que
existe, ainda hoje, entre os caçadores da Serra da Capivara e um operário de uma organização
qualquer do capitalismo atual e tomo como exemplo desta diferença, exatamente, a relação
que esses dois grupos de sujeitos contemporâneos, os caçadores e os operários, mantêm com
suas ferramentas de trabalho.
Os caçadores caatingueiros mantêm uma relação que poderíamos chamar de primitiva
entre homem e a ferramenta que é bastante própria da modalidade doméstica de produção.
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Neste caso, a ferramenta é uma extensão artificial da pessoa e funciona como um simples
acessório que aumentará a capacidade mecânica do corpo humano como o cavador que eles
usam pra abrir um buraco no chão onde pegam o tatu durante a caçada, ou a enxada, para
preparar a terra para o cultivo. Para ações como essas, o corpo humano não possui habilidade
física para desempenhar sozinho, assim a ferramenta libera a energia de que o homem
necessita para concluir sua atividade laboral. A máquina é usada pelo homem. Porém, entre os
operários de uma fábrica a relação entre homem e máquina se inverte completamente. Os
trabalhadores das fábricas do mundo afora estão ali apenas para complementar o trabalho que
a máquina não consegue fazer. Isso porque até agora não inventaram, por exemplo, um
automóvel que seja capaz de adivinhar o roteiro de seus motoristas por mais bem equipado
que seja. Então, necessita do homem para dar a direção. A função do operário é estar pronto, e
ele é treinado para isto, para usar a manipulação humana nos pontos do processo produtivo
que a máquina não consegue realizar sozinha.
Os caçadores da Serra da Capivara são contemporâneos dos operários que trabalham
nas fábricas do Grupo Claudino, um dos maiores grupos empresariais do Piauí, porém
mantêm com suas ferramentas de trabalho relações bastante distintas. No primeiro caso, a
tecnologia auxilia o homem na atividade que ele não consegue fazer sozinho; no outro, o
homem está ali pra servir a máquina no que ela não consegue realizar sem o auxílio humano.
Sobre este aspecto, Sahlins se expressa melhor, citando Veblen:
La ocupación de um operário em uma indústria mecanizada (característicamente) la
de un ayudante o un asistente, cuyo deber es seguir puntualmente el proceso de la
máquina y hacerse cargo de la manipulación humana en los puntos em que el
proceso que ocupa a ésta es incompleto. Su trabajo complementa el proceso de la
máquina em vez de hacer uso de ella. Por el contrário, el proceso de la máquina hace
uso del operário (VEBLEN apud SAHLINS, 1914, p. 306-307).

Faço esta observação não para dizer que os caçadores estão em situação melhor ou
pior que os trabalhadores de uma grande indústria, mas para demonstrar que, no aspecto
relacionado com o trabalho e a organização social ou política, estão, ainda, muito atrás desses
trabalhores, pois vivem numa economia “da idade da pedra” que é a um só tempo
desconforme e frágil, que não lhes oferece a menor chance de resolver suas carências e
necessidades. Ao contrário, as multiplica e numa quase total ausência de mecanismos
políticos que possam manter a coesão e o desenvolvimento de uma sociedade em crescimento,
se encontra estagnada, se contentando com a presença precária do Estado que os vê, quando
muito, como eleitores que no dia da eleição podem aumentar ou diminuir o coeficiente
eleitoral de algum partido ou candidato, mas nunca como seres humanos que precisam
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continuar existindo com dignidade ou, então, como caçadores sanguinários que querem
destruir a natureza e por isso devem ser exterminados. Eles vivem e sobrevivem
paradoxalmente num constante de descontínuo desenvolvimento tanto de tempo quanto de
espaço. A descontinuidade de tempo resulta num subaproveitamento da capacidade laboral; e
a descontinuidade de espaço implica uma persistente subexploração dos recursos naturais.
Logo, uma comunidade que se encontra travada para o emprego do tempo e da capacidade
laboral, seu desempenho enquanto organização social será no mínimo pífio.
7.2 A caça, símbolos e significados na comunidade de caçadores
Caatingueira fulora, vai chover
Andorinha voô, vai ter verão
Gavião se cantar, é estiada. Vai haver
safra boa no sertão
Se o galo cantar fora de hora, é mulher
dando fora pode crer
Acauã se cantar perto de casa, é agouro, é
alguém que vai morrer [...]
João do Vale

Os caçadores da Serra da Capivara vêm a si mesmos e suas condições de caçadores
como se fora uma imposição de tempo e espaço e acima de tudo como uma condição natural,
assim como a “mata”, como eles se referem à floresta onde caçam, que a consideram como
um donativo divino que lhes chegou porque vivem naquele lugar e porque Deus lhes
concedeu essa dádiva. Este pensamento que constroem sobre o que é a natureza e o que
podem colher dela, bem como a idéia que fazem deles próprios e as que fazem sobre o que
seja poder e perigo que encontramos nas falas e nos comportamentos desses caçadores, é
compartilhada por nativos de outras florestas. Pensam assim, porque desprezam qualquer
capacidade que possam ter de modificar o espaço que ocupam no mundo. Eles podem se
perguntar, se tudo é um presente de Deus, que capacidade temos para mudar? (DOUGLAS,
2007, p. 22).
Os caçadores não caçam simplesmente porque sentem fome, a caça é um atividade
que possui uma enorme carga social e cultural. Eles caçam porque aprenderam a fazer isso
como uma ordem natural, um patrimônio que lhes foi passado pelos seus ancestrais através
dos anos, e por meio dela, esses homens e mulheres conseguem sobreviver a longos períodos
de seca quando a pequena quantidade de produtos agrícolas acumulados acaba antes de iniciar
o período da próxima colheita. Possui também um forte caráter de ancestralidade, uma vez
que seus antecedentes pré-históricos que habitaram ali, também eram caçadores, como já foi
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falado neste trabalho, e está fartamente demonstrado pelas pinturas rupestres nos paredões de
pedra da Serra da Capivara. O que desejamos ressaltar é que esta atividade, pelo tempo que se
mantém viva nas atitudes, atividades, idéias e necessidades desses caçadores, significa que
está construída como o bom alicerce da tradição, assim, adquirindo a forte estrutura de um
habitus (BOURDIEU, 1989). Mas também possui um caráter religioso e ritualístico como
veremos a seguir. Quando o caçador diz “que a caça foi um bem que Deus me deu e se me
deu esta hoje, amanhã vai me dar mais”, e também quando não conseguem caçar nada
“porque Deus não quis”, está exercitando a fé inabalável na idéia de que mesmo a lei da
natureza onde “um dia é da caça e outro do caçador” é estabelecida por Deus. Por esse
motivo, aceitam e voltam para casa resignados quando não conseguem caçar nenhum animal.
O mesmo ocorre com as chuvas, a meteorologia dá sua explicação sobre a escassez de
chuvas em determinadas regiões do planeta, a antropologia descreve como vivem as
sociedades que necessitam dela para sobreviver, a sociologia saberia responder por que para
determinados povos caçadores e coletores resta apenas a opção de caçar quando falta chuva
pra molhar a terra. Porém, para os caçadores-caatingueiros as explicações que a ciência
oferece não bastam. Para eles, em tudo isso tem “a mão invisível” de Deus. Portanto, na idéia
deles, a falta de chuva que esturrica o chão, que impede a plantação, que mata os animais, que
obriga alguns a migrar para outros lugares, é uma decisão divina que eles aceitam como um
merecimento e repetem sem revolta mas com travo de tristeza: “esse ano o inverno foi fraco
ninguém conseguiu plantar nada, mas Deus sabe o que faz”. Para eles, os desígnios de Deus
são insondáveis, mas devem ser respeitados e aceitos sem revolta, se não o “Senhor” pode
ficar ainda mais contrariado e aumentar o castigo para um período de seca ainda mais longo.
Essa forma de pensar é fruto da orientação católica que eles receberam e seguem praticando,
o que enche o sujeito de culpas e mais culpas. Acreditam com toda força que, se num
determinado ano o inverno for ruim e eles aceitarem com resignação, no ano seguinte terá
muita chuva e muita fartura.
Percebemos assim que tanto a chuva como a caça para este povo é algo carregado de
simbologias religiosas, mas também por um forte traço cultural. Caçar é a atividade para a
qual eles foram preparados, foi o que eles aprenderam a fazer. É algo que está construído em
suas mentes. Dizer que a mata é de Deus e só sabem fazer aquilo porque assim o aprenderam
é dizer que estão habituados no sentido Bourdieano do termo. Ou seja, as suas disposições
sociais, culturais e históricas os prepararam para aquele tipo de ação, de atitude e isso não
poderia ser melhor exemplificado do que por uma pergunta que me fez um caçador.
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Eis a pergunta: a senhora é professora, num é? Sim, sou, respondi. E ele continuou: se
amanhã o Presidente da República dissesse que a senhora tava proibida de dar aulas, o que a
senhora ia fazer da vida? A esta pergunta, não respondi. Não porque não quisesse, mas porque
não sabia. Mas fui dormir com esta interrogação a me afligir, o que mesmo eu iria fazer se o
que sei fazer é dar aulas?
A dieta do homem pré-histórico que vivia naquela região desde quase cem mil anos
atrás, de acordo com as pesquisas realizadas pela equipe da arqueóloga Niéde Guidón, era à
base de carne crua, claro, pois eram anteriores à descoberta do fogo. Mas hoje, depois do
advento do fogo, nenhuma comunidade carnívora, brasileira ou não, come carne crua, pelo
menos não se teve mais notícias desse costume nas sociedades contemporâneas. Assim
também são os caçadores da Serra da Capivara, eles são carnívoros, caçam para comer, mas
selecionam os animais que servem pra o consumo humano. Nesta seleção há os que são
bastante assediados como o tatu-verdadeiro (Dasypus novemcinctus), cotia (Dasyprocta cf.
prymnolopha), mixila (Tamanduá tetradactyla), Caititu (tayassu tajacu), algumas espécies de
pombas (Columbidae), principalmente a avoante (Zenaida auriculada). Porém, há outros que
eles não comeriam em nenhuma hipótese como é o caso do tatu-peba (Euphractus sexcintus)
que é da mesma família do tatu-verdadeiro e segundo eles, além de raízes, também se
alimentam de defunto humano e de outros animais mortos, por isso mesmo sua carne é podre
e possui um cheiro muito forte. Segundo, a antropóloga inglesa, Mary Douglas, que fez um
brilhante estudo sobre a alimentação entre os povos antigos e contemporâneos e as noções de
perigo e contaminação que deram origem a um vasto repertório simbólico sobre os animais
que são escolhidos e rejeitados para a alimentação humana, até a forma como manuseamos os
alimentos pode nos fazer contrair doenças, cometer pecados, alcançar a purificação, obter o
perdão e até mesmo conquistar o paraíso ou ser encaminhado sem escalas ao inferno.
Os estudos da antropóloga nos informa, dentre outras coisas, que as restrições
alimentares sobre a carne de alguns animais acompanham a humanidade desde os primeiros
povos, o que pode ser comprovado pelo Antigo Testamento que traz uma série de exemplos
de povos que rejeitavam a carne de determinados animais, seguindo crenças e valores
religiosos. A Escritura Sagrada diz que os islâmicos e os judeus não comiam carne de porco
por causa do perigo que este animal poderia oferecer por ser uma carne muito forte para ser
ingerida numa região de climas tão cálidos. Diz-se também que os judeus europeus eram
povos resistentes a muitas enfermidades por causa de sua extensa lista de restrições
alimentares. Os povos yorubás só manuseavam os alimentos para ingestão com a mão direita,
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pois acreditavam que a não observação desta regra poderia acarretar no aparecimento de
certos tipos de contaminação.
Quanto mais atentamente observamos estas regras e tantas outras similares entre povos
antigos ou contemporâneos, mais fortalecemos a idéia de que todas essas restrições fazem
parte de um intrincado sistema simbólico. Esta observação me é bastante sugestiva, pois, se é
um sistema simbólico, podemos imaginar duas condições que são um jogo de relações
ordenadas em oposição e também uma contravenção a esta mesma ordem que é a união e
desunião entre símbolos religiosos e normas sociais. Ou seja, o comportamento alimentar é
regido por um sistema de classificação que passa por crenças religiosas e traços culturais que
terminam por criar uma rede de símbolos que ora se complementam ora se contrastam, já que
são símbolos que pertencem a duas esferas distintas, a cultural e a religiosa.
Com o passar dos tempos, temos observado que as experiências vão sendo
acumuladas, transformadas, ajustadas e, por vezes, até invertidas em nosso sistema de rótulos
e valores, da mesma maneira que os nossos hábitos alimentares. Assim podemos montar um
sistema tradicional de maneira que, quanto mais tradicional, mais confiança teremos nele.
Pois, nenhuma cultura se origina do nada, no vão do espaço social, como vimos
anteriormente, trata-se de um acúmulo de vivências, experimentos, aprendizagens e
realizações. Assim as sociedades vão construindo seus modelos culturais, sociais e religiosos,
bem como suas normas e regras. São essas regras as alegorias das virtudes e dos vícios. E
através do prisma que reflete o que seja virtude ou vício que os povos, com o passar dos anos,
vão cristalizando suas interpretações a respeito da alimentação.
Os povos da Serra da Capivara além da relação dos animais de caça que eles “podem”
comer, há outros animais domésticos que também sobre os quais se produz uma lista de
restrições e crenças alimentares. Por exemplo, o capote, que é uma espécie de galináceo, bem
como os pássaros aquáticos não podem ser comidos em hipótese nenhuma por uma mulher
durante a quarentena, ou seja, os quarenta dias depois do parto, sob pena de morrerem
intoxicadas. Eles até citam casos de mulheres que morreram por desobediência a essa regra.
Nesse período, a recomendação é comer carne de galinha que é um animal de uma espécie
muito parecida com a do outro que pode provocar a morte.
As restrições impostas pelas novas leis ambientais também impedem os caçadores de
exercerem suas atividades de pastores e criadores, atingindo diretamente seus hábitos
alimentares. Na época dos longos períodos de seca, a criação de ovelha, cabras e gado lhes
sairia muito caro, pois a mata fica seca, não há mais pasto para os animais e eles teriam de
comprar comida pra alimentar esses animais, numa época em que já estaria difícil ter alimento
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para eles próprio. Por outro lado, não poderiam deixar esses animais soltos para que eles
mesmos fossem atrás de comida em lugares mais distantes, pois terminariam, invadindo a
área do Parque onde seriam abatidos, e os seus proprietários, ainda por cima, multados. Esse
representa mais um motivo de revolta dos moradores das comunidades do entorno do Parque
nacional Serra da Capivara: “agora nóis num pode mais caçar, num pode mais criar nossos
bicho solto como é qui nóis vamo vivê? Tanto lugar no mundo por que essa muié vei botar
esse parque por riba de nóis?”. Dizem isto se referindo à Arqueóloga Niéde Guidón, criadora
e responsável pelo Parque. Abro um parêntese aqui no assunto alimentação para observar o
sentimento de massacre que têm os caçadores com relação ao Parque. Vistos como seres
nocivos à natureza, eles, por sua vez, também se sentem usurpados nos seus direitos de
continuar sobrevivendo.
Voltemos à alimentação. Há vários relatos de viajantes e pesquisadores que informam
haver muitos outros povos pastores que não suportam comer carne de caça, como os israelitas
e os nueers, povos sudaneses, e chegam até a aplicar sérias sanções aos que vivem da caça.
Para eles, ver-se obrigado a comer carne de caça é o mesmo que admitir que são péssimos
criadores.
Os caçadores da Serra da Capivara são muito simples na decisão e escolha dos animais
de que devem ou não comer a carne, talvez até porque na maior parte do ano o lugar
permanece absolutamente seco, sobrevivem poucas espécies de animais dada a aridez e a
hostilidade do clima que faz com que poucas espécies se adaptem, resistam e sobrevivam a
temperaturas que chegam a ultrapassar os 45 graus durante o dia. Somente algumas espécies
de pássaros resistem, outras migram para lugares distantes na fuga do verão sertanejo. Há
também uma grande variedade de répteis como cobras, lagartos e várias espécies de tatus
que, quanto mais quente o clima, mais se reproduzem, porém, excetuando o tatu, a maioria
desses animais não entram na dieta dos caçadores.
A televisão brasileira costuma mostrar, em épocas de longas estiagens, sertanejos de
outras partes do Nordeste comendo calango (Cnmidophorus sp) para não morrerem de fome,
mas os caçadores da Serra da Capivara se negam a se alimentar de répteis. Para eles, seria um
ato de bestialidade humana, Deus me livre, é até “pecado”, dizem. Eles se alimentam sempre
dos mesmos animais na seguinte ordem de preferência: o tatu-verdadeiro, depois o caititu,
veados e tamaduás e os pássaros.
Na caatinga há outros animais que eles não comem, desta vez, não por qualquer
restrição alimentar, pois eles gostariam até mesmo por uma questão de honra. Estou falando
da onça-vermelha (Felis concolor) e do queixada (Tayassu pecary), uma espécie de porco do
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mato, os dois são os mais temidos da Caatinga. Como caçadores, os homens da Serra da
Capivara são excelente rastreadores e capazes de identificar, sem qualquer possibilidade de
erro, o animal dono de qualquer pegada que encontram pelo caminho mata adentro. Se
durante uma incursão pela caatinga cruzarem com a pegada de uma onça ou de um queixada,
já seria o suficiente para voltarem para casa a passos largos com o coração aos pulos de medo.
Eles sabem que as suas armas ou ferramentas não fariam frente à ferocidade da felina. Por
isso não têm dúvida de que num encontro com uma onça, a caça seriam eles. Não se tem
notícias de nenhum caçador que tenha sido devorado ou atacado por esses animais.
Porém, os caçadores mais antigos ou aqueles que pela idade abandonaram a atividade
têm um vasto repertório de contos de enfrentamentos com esses animais na época em que
eram caçadores ativos. Os relatos são impressionantes, a maioria conta que enfrentou a onça e
a fez desaparecer amedrontada pela mata escura. É bem provável que esses causos não
passem de “histórias de caçadores”, que nunca tenham acontecido de fato e existiram somente
na imaginação e no desejo onírico desses homens. Seu Nilson Santos, o caçador mais antigo
que conheci durante este trabalho, me afirmou que em sua juventude era o rei da onça e
chegou a caçar mais de 100 desses animais. Suas narrações são fantásticas, ele conta as
caçadas das onças com hora, dia, mês e ano de cada acontecimento, com detalhes sobre as
condições climáticas, a roupa que estavam usando, os barulhos das árvores, a reação do
cachorro e dos outros animais próximos. Percebemos, assim, que a mata, um ambiente,
digamos assim selvagem, é domesticado pelos caçadores que o dividem em três planos que
poderíamos classificar do real, o irreal e o surreal, mas que pra eles estão na mesma esfera do
real, no qual os três se misturam em um só.
A literatura sobre povos caçadores também traz relatos impressionantes sobre as
restrições que muitos deles fazem sobre os animais que caçam. Alguns povos africanos só
caçam animais que tenham a pata partida e que sejam ruminantes. As duas características têm
de ser observadas na mesma espécie, por isso, se alimentam apenas de antílopes, cabras e
ovelhas montanheses. As lebres e os tejos de toca, que por lá existem em abundância, eles não
caçam, mesmo sendo ruminantes. Mas, como não têm o casco partido, logo são excluídos da
dieta alimentar. O mesmo ocorre com os porcos e os camelos, que têm o casco partido, mas,
como não ruminam, também são rejeitados.
Como já foi falado em outro momento deste trabalho, as questões de restrições
alimentares possuem registros anteriores à humanidade cristã. O Antigo Testamento registra
que Moiséis foi o primeiro a impor regras alimentares, por isso, foi considerado como um
orientador da sanidade e um chefe espiritual. No livro do Levítico e no Deuteronômio estão as
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classificaçãoes feitas por Moisés, onde todos os animais são categorizados entre puros e
impuros e entre estes os que vivem “na terra, nas águas e no firmamento”.
En el firmamento, aves de dos patas vuelan com sus aletas. Sobre la tierra animales
de cuatro patas brincan, saltan o caminan. Cualquer clase de animales que no está
equipada con el tipo correcto de locomoción em su próprio elemento es contraria a
la santidad.El conacto com ella descalifica a uma persona para acercarse al Templo.
Así cualquer ser acuático que no tenga aletas ni escamas es impuro (XI,10-12). Nada
se dice acerca de los hábitos de rapiña, o de revolcarse a la basura. La única prueba
segura de pureza en una pez reside en sus escamas y en su propulsión por medio de
las aletas. Los seres de cuatro patas que vuelan son impuros (XI,20-26). Cualquer
animal que tenga dos piernas e dos manos y que ande a cuatro patas como um
cuadrúpedo es impuro (XI, 27). [...] Moisés queria que los hijos de Israel tuvieran
los mandamientos de Dios constantmente em su pensamiento.

Ao descrever povos caçadores e coletores da América do Sul, a Antropologia Cultural
já identificou que entre eles as cosmologias são análogas, mas existe um traço comum que é
não estabelecer grandes diferenças entre seres humanos e muitas espécies de animais e até de
vegetais. Entre os caçadores, essa característica também se apresenta em níveis diferenciados
numa classificação tácita que os divide entre os que vivem na mata e são comestíveis ou não e
os domésticos, comestíveis ou não. Entre os povos do entorno do Parque Nacional Serra da
Capivara, há um grupo de animais com os quais mantêm uma relação de quase parentesco,
dispensando a esses sentimentos, como carinho e cuidados especiais como se fossem filhos ou
um membro familiar muito querido. Há uma grande lista desses animais que podem variar de
uma família a outra. Neste trabalho citarei somente duas espécies por serem as mais
recorrentes em quase todos os lares que vistamos: o cão de caça e o papagaio.
O papagaio é um “pássaro inteligente, vive muito e a gente pode conversar com ele”, é
assim que eles descrevem este pássaro que imita as falas das mulheres, o riso e o choro das
crianças da casa e existem várias espécies na caatinga. As pessoas da casa se reportam a ele
como se fora a um ser humano, como se falassem com um igual, a eles atribuem sentimentos
e cuidados tal como se fora a um filho. O cão de caça é o outro animal, digamos assim, mais
querido pelos caçadores. Ele acompanha o homem em suas atividades de caça como um fiel
companheiro, que o protege, com o faro aguçadíssimo, avisa quando algo se aproxima, se é
uma caça, uma cobra, um “espírito da mata”, ou os temidos guardas do IBAMA. Eles são
como uma bússola, ajudam os caçadores a se orientarem pela noite, uma vez que esses
desconhecem qualquer instrumento de orientação por mais rudimentar que possa parecer.
Embrenham-se na mata escura com um quase invisível facho de luz oferecido pelo candeeiro
para não chamar atenção dos guardas.
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A posição da lua e das estrelas no céu e a perspicácia dos cachorros é o que lhes dá
direção na floresta e que fazem a vigilância quando o caçador faz pouso embaixo de um
umbuzeiro, enquanto descansa esperando o dia clarear para tomar o rumo de volta. Eles se
mantêm impávidos embaixo da rede de seu dono. A comunicação entre o caçador e seu cão é
feita por meio dos sons que cada um reproduz ao se reportar um ao outro. Se o assobio do
homem for agudo e prolongado, o cão entende que deve seguir em frente e que seu dono está
por perto; porém, se este for agudo e rápido, o animal voltará às pressas, pois compreende que
o caçador precisa dele com urgência, caça à vista. Se o som for baixo, curto e vários seguidos
um após o outro, o cachorro encosta-se nas pernas do caçador ou deita ao seu lado, pois sabe
que é hora do carinho. O caçador, por sua vez sabe, que, quando o cão late alto, agudo e
intercalado, é o sinal de que se encontrou com uma cobra; se o latido é alto, contínuo, o cão se
movimenta de um lado para outro e fazendo o barulho de quem sente o cheiro de algo, o
caçador não tem dúvidas: naquela mata existe caça, da boa. Às vezes, o cão solta alguns
latinos com curto espaço de tempo entre um e outro, rosna, faz pequenos movimentos e
arrepia o pêlo é porque encontrou com espíritos da mata, ou “aleivosias” como os caçadores
chamam esses “seres” invisíveis.
No tópico seguinte me dedicarei mais detidamente sobre a cosmologia dos caçadores.
Aqui continuo descrevendo a relação especial que mantém com o cachorro. São temas
interligados, mas creio que o cachorro necessite ser tratado de forma separada.
Nem todo cão nasce com a predisposição para a caça. Dizem os caçadores que de uma
cadela nascem cinco ou seis filhotes é possível dizer que somente um poderá desenvolver as
habilidades para a caça que é acima de tudo ser fiel e um bom farejador, rastreador e um
excelente comunicador. E nem todos conseguem aprender esse papel. Quando são presos
pelos guardas-florestais, o que mais agride o caçador é quando o guarda atira e mata o animal
que, ao perceber a sentença, tenta se proteger inutilmente entre as pernas de seu dono. Os
momentos mais dramáticos dos relatos sobre as prisões é quando vão falar do ataque aos seus
cachorros, tanto o caçador, quanto esposa e filhos se estiverem presentes choram ao relembrar
o fato.
[...] El amigo de los bosques se concibe a la manera de um animal de compañía y
servirá de intermediario cerca de sus congéneres para que éstos se despongan si
deisgusto al alcance del disparo del cazador. Uma pequeña traición, sin duda, pero
que no entaña consecuencias para los suyos, y que la víctima del cazador se
reencarnará después en un animal de la misma espécie, siempre que sus despojos
hayan recibido el tratamiento ritual prescrito (DESCOLA, 1989, p. 30).
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7.3 História de caçadores: o universo cosmológico da caatinga
Alguns antropólogos denominam como animismo a doação de sentimentos, atitudes e
relações que os humanos desenvolvem para com seres não humanos como animais e plantas.
Essa definição é compartilhada por alguns autores e rechaçada por outros. Neste trabalho
ficaremos com a fundamentação de Tim Ingold (1996) para quem o mundo natural está
povoado de seres humanos ou não-humanos em constante relacionamento, transformando-se,
assim, em companheiros sociais, haja vista que o meio natural é também um meio social
habitado, povoado e construído por homens, plantas, animais, pedras, espíritos. Para Ingold, o
que nós nos habituamos a chamar de natureza nada mais é do que objeto de uma relação
social que pode se tornar num prolongamento familiar a tal ponto de se converter em algo
genuinamente doméstico. Explicando melhor, com a palavra o próprio autor:
[...] en el pensamiento moderno, la naturaleza somente tiene sentido por oposición a
las obras humanas, tanto si a éstas las queremos llamar cultura como si las
consideramos sociedad, historia o espacio antropizado. Uma cosmologia en la que
la mayor parte de los animales y plantas están incluidos en un comunidad de
personas com las que comparten, total o parcialmente, faculdades, comportamientos
y códigos morales ordinariamente atribuido a los hombres no responde de modo
alguno a los critérios de tal oposición (T. INGOLD, 2004, p. 27-28).
[...] la mayor parte de las entidades que pueblan el mundo están unidas unas a otras
un vasto continuum animado por princípios unitários y gobernado por um régimen
idéntico de sociabilidad (Ibid., p. 28).

Animismo, é uma palavra que alguns antropólogos relutam em pronunciar para não
correr o risco de repetir os velhos debates que a disciplina travou durante décadas sobre as
questões religiosas e a divisão entre pensamento primitivo e científico. Descola (2004),
mesmo assim, estende sua definição, dizendo que animismo é a crença de que os seres
naturais também são dotados de um princípio espiritual próprio e que por isso é possível aos
homens estabelecer com essas entidades relações de proteção, sedução, hostilidade, aliança de
intercâmbio ou serviços (DESCOLA, 2004, p. 31).
A caatinga é um lugar selvagem habitado por animais ferozes, vegetação agressiva,
espíritos caprichosos do bem e do mal. Os caçadores, dentro de suas realidades práticas,
“fabricam a realidade simbólica que é a criação de espaços simbolicamente domésticos”. E é
dentro desse espaço “virtual” que eles vão conferindo aos animais sentimentos idênticos aos
que encontram nos seres humanos como intencionalidade, ser bom ou ser ruim, ser amigo ou
inimigo, ter consciência de si e dos outros.
“Eu sou assombrado com medo da cascavel mas eu respeito ela porque é uma cobra
sincera, ela num ataca sem avisar”, me disse um caçador se referindo a uma das espécies
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mais comuns na caatinga e a responsável pelo maior número de acidentes com cobras em todo
o País. Possui um veneno em certa medida letal. Ao ser atacada, a vítima deve ser socorrida
em no máximo duas horas. Depois disso, o veneno entra na corrente sanguínea, atinge o
sistema nervoso central, produzindo uma série de enfermidades, dentre elas a cegueira ou a
necrozagem do membro atingido. A sinceridade à qual ele se refere é uma característica
marcante desse réptil que é, antes de lançar o bote sobre sua presa, seja um animal ou um ser
humano, sacudir o seu guizo, produzindo um som bastante peculiar que faz com que homens e
bichos, se não estiverem distraídos, consigam se livrar do ataque. A sinceridade é uma
faculdade humana.
Ao contrário da cascavel, está o carcará, um pássaro bastante temido em todo o
Nordeste, do litoral ao sertão. Para eles é um bicho falso e perverso. Dizem isso porque este é
um carnívoro e só come carne fresca, ou seja, quando a sua presa depois de morta ainda está
com o sangue quente. Por isto é um grande predador de filhotes animais como as ovelhas,
cabras, galinhas e outras espécies de aves menores. O cancioneiro popular já consagrou a
fama do carcará: “mais coragem do que homem!” A coragem é também uma faculdade
humana.
Para os caçadores, a caatinga é um âmbito social povoado de plantas, gente, bicho e
espírito e todos têm suas características de relacionamento social.
Não há um caçador que ainda não tenha se deparado com a caipora, a voluntariosa
senhora da caça, descrita por eles como uma preta velha, de cabelos brancos, enrolados feito
um coque que passa a noite nas matas, de cócoras, embaixo dos umbuzeiros, fumando
cachimbo. Eles sentem o cheiro de fumo de longe, então, já sabem, “ela quer pitar.” Se eles
não tiverem fumo para colocar um naco no tronco da árvore para satisfazer seu desejo, nesse
dia não tem caça. A mata fica silenciosa, todos os animais desaparecem. Mas quando eles lhe
fazem a oferenda, “ai é caça pra todo lado”. Essa noção de espíritos donos da mata e dos
animais é compartilhada entre povos tradicionais em toda América do Sul. “Todos esses
personagens que povoam a mitologia são chamanes e são afirmados por muitas culturas
amazônicas e também nordestinas” (VIVEIROS DE CASTRO, 2004).
As narrações desses povos estão recheadas de seres que têm forma, nome,
comportamento, poderes e dividem uma relação de comunicabilidade igual ao que se forma
no mundo humano. Esses seres têm qualidades que excedem a capacidade humana como, por
exemplo, o poder de determinar a abundância da caça. Esses seres são colocados pelos
caçadores-caatingueiros como habitantes do mesmo espaço físico-simbólico. Eles não são
criaturas do céu como são os santos e santas; ao contrário, estão na mata como eles e os outros
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animais e possuem uma imagem física, mas não são de “carne e osso.” Assim alguns autores
como o clássico Claude Levi Strauss (1985) e o contemporâneo Viveiros de Castro (2004) já
consagraram um interpretação sobre as atribuições de características sentimentais, mentais aos
espíritos e animais da mata, de que os
humanos foram os únicos seres que permaneceram como sempre foram; os animais,
assim se tornaram porque devem ter sido humanos em outros tempos e num
processo de involução viraram animais e os espíritos que eram ex-animais se
transformaram em espírito. Logo, se conclui que para estes povos tanto os animais
como outros seres do cosmos possuem um certo humanismo latente, ou seja
continuam sendo humanos em essência mas de modo não tão evidente.
Se trata de una ideología de cazadores, pero es también e sobre todo uma ideologia
de chamanes. La noción de que los no-humanos actuales poseen um lado
prosopomórfico invisible es uma premisa fundamental de muchos aspectos de la
práctica indígena, pero pasa al primer plano en um contexto particular, el
chamanismo (VIVEIROS DE CASTRO, 2004, p. 42-43).

Para esse autor, Chamanismo pode ser definido como a habilidade que têm certos
indivíduos de cruzar deliberadamente as barreiras do corpo e a perspectiva de subjetividades
com vistas a dirigir as relações entre os humanos e os não-humanos. É como uma espécie de
interlocutor entre seres que habitam duas ordens espaciais e têm a capacidade de voltar para
contar a história de maneira que um leigo jamais poderia fazer.
Tom Ingold nos chama atenção e pede um pouco de calma sobre esse assunto para não
cairmos na ingenuidade de achar que as relações que os homens mantêm com outros seres
não-humanos não passam de idéias arranjadas na cabeça desse povo por um simbolismo que
serve apenas para oferecer repertório para narrações mitológicas, fantásticas, diz ele:
[...] incluso quando hablan em terminos muy prozaicos de la batida y de la muerte y
del consumo de la caça, los indígenas expresan sin ninguna ambiguedad la idea de
que la caza es uma interáccion social com entidades perfectamentes consciente de
las convenciones que la rigen. Aquí, lo mismo que en la mayor parte de las
sociedades de cazadores, es la manifestación del respeto a los animales lo que
garantiza su convivência (INGOLD, 2004, p. 30).

As relações que os caçadores mantêm com animais, plantas e espíritos da mata e
mesmo com fenômenos naturais como a chuva foram classificadas pelo antropólogo brasileiro
Viveiros de Castro de naturalista porque: “[...] los humanos son organismos como los otros,
cuerpos-objetos em interacción ecológica com otros cuerpos y fuerzas, reguladas todas por
leyes necesárias de la biologia e de la física”.
Antropólogos de todas as épocas sempre se debateram quanto à definição mais
adequada para o termo naturalismo. Neste trabalho, encerraremos a questão com a definição
que nos é entregue por Viveiros de Castro, para o qual naturalismo supõe uma dualidade
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ontológica, sendo a natureza o âmbito das necessidades e a cultura o âmbito da
espontaneidade, portanto, duas regiões separadas por uma descontinuidade metonímica. Esta
definição, entendemos, é bastante atualizada e muito se adequa ao campo, aos sujeitos e ao
objeto de que trata este trabalho como já foi mostrado pelo que dissemos nos capítulos
anteriores e o que diremos a seguir.

7.4 A chuva ou o exercício da espera
Meu divino São José, aqui estou a vossos
pés, dá-nos chuva com abundância. “No sertão a
espera é enorme”. Dá-nos chuva com
abundância, meu divino São José.
Maria Betânia

O céu escurece, as nuvens cinza, carregadas, pesadas dão a sensação de que o céu
ficou um pouco mais baixo, uma brisa fresca arrasta levemente as folhas e um forte cheiro de
terra molhada se expande pelo ar. O caatingueiro, embevecido, ilumina o rosto, abre o melhor
sorriso, mira o horizonte com todos os sentidos e expressa a mais sincera alegria. Acabou a
espera, a chuva chegou ao sertão.
[...] Quando chove no sertão,
O sol deita e água rola
O sapo vomita espuma
Onde o boi pisa se atola
A fatura esconde o saco
Que a fome pedia esmola [...]

Para chamar as chuvas, os caatingueiros articulam um repertório de rituais simbólicos
que vão do religioso ao profano e se iniciam com a observação dos sinais que a natureza emite
para comunicar se o inverno será chuvoso ou se as chuvas serão escassas e insuficientes para
a plantação.
Ao serem “comunicados” pelos alarmes da natureza de que neste ano não haverá
chuva suficiente, os caatingueiros se apressam em pôr em prática seus rituais simbólicos que
irão transformar o desejo latente, íntimo, interno de ver a água cair do céu, em uma
manifestação externa com a esperança de transformar a incerteza da espera na garantia de
chuva farta. Os sinais que recebem sobre a chegada ou não das chuvas podem vir dos animais,
das plantas e “lá dos céus”. No dia 19 de março, na Igreja Católica se comemora o dia de São
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José. Se nesta data houver qualquer menção de chuva, será a informação divina de que o
inverno vai ser bom e que no sertão vai ter fartura; do contrário, se nesse dia o céu
permanecer cheio de nuvens brancas, esparsas, e o sol “rachando,” é sinal de que o ano será
de seca inclemente.
Ninguém se atreve a duvidar de um bom inverno se tiver chuva no dia 19 de março. Se
é assim, é porque existe alguma relação entre os dois fatos comprovados pela tradição daquele
povo. A isso poderíamos chamar de magia, termo que foi cunhado a primeira vez pelo
clássico Marcel Mauss para falar de um corpo inteiro de rituais e crenças de povos primitivos
ou de “magia do social” como nos sugere Pierre Bourdieu.
Porém, se São José não der sinal de chuva, os sertanejos da caatinga destrincham seu
rosário de rituais pra atraí-las. E haja rezas, novenas, promessas de caminhar quilômetros com
pedras na cabeça e entoar cânticos, usar roupas de determinada cor. Se, contudo, a chuva não
aparecer, eles aceitam a seca com resignação, pois acreditam que por algum motivo foram
castigados por Deus. E, então, como eles acreditam, repetem com inabalável fé, “Deus sabe o
que faz”. O sertanejo vive toda a sua vida atormentado pela idéia do castigo de Deus. Assim
me dizia seu Salustiano, um senhor aparentando mais de 70 anos, ao falar de sua coragem
como homem da caatinga: “minha fia, nessa terra só tenho medo de duas coisas, o veneno da
cobra cascavel e dos castigos de Deus porque pá nenhum dos dois existe cura nesse mundo”.
Esse temor pelos castigos de Deus faz os caçadores deixarem de verbalizar qualquer
palavra ou sentimento que possa dar a idéia de que estão descontentes com o divino, de que
não estão aceitando bem suas determinações, pois, se fizerem isso, acreditam eles, a punição
poderá ser maior, ou seja, a seca poderá ser mais longa e terrível. Em sendo assim, se
resignam e dizem com profunda sinceridade: “Deus sabe o que ele tá fazendo e nóis tem de
aceitar”.
Sobre as crenças que se pode ter nos rituais, Mary Douglas nos ascende uma luz
amarela quando diz que “deveríamos reconhecer que existe a possibilidade de uma
intervenção mágica estar sempre presente na mente dos que creem e que é humano e natural
esperar benefícios materiais de representações de símbolos cósmicos, até mesmo porque essa
idéia de que rezas, orações, promessas e outras manifestações externas do que se passa no
interior encontra suas origens no princípio histórico do judaísmo e do cristianismo e vem se
cristalizando geração após geração, século após século. Porém, o que pode estar errado, na
opinião da antropóloga, é considerar que o ritual conhecesse e garantisse, primordialmente, o
resultado dos efeitos mágicos dos rituais. Assim diz:
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Por su misma naturaleza, toda religión debe oscilar entre estos dos polos, la voluntad
interior y la representación externa. Si uma nueva religión há de durar al menos uma
década tras su primer fervor revolucionário, debe tener lugar um movimiento d la
vida religiosa interna hacia la externa. Y finalmente, el endurecimiento de la capa
externa se convierte em um escândalo y provoca nuevas revoluciones (DOUGLAS,
2007, p. 79).

Para ela, não se pode imaginar uma religião sem sinais externos dos estados íntimos,
que assim como ocorre com as sociedades, ocorre nas religiões, onde a forma exterior é a
condição de sua existência. Então, quando as comunidades fazem suas novenas, ritos e outras
liturgias, seus oferecimentos e oferendas, além de manifestarem o que lhes carrega o íntimo,
estão exercitando a tácita estratégia de se manterem vivas enquanto sociedade. Esses
movimentos são uma espécie de amálgama que as mantém unidas como sociedade,
comunidade, como grupo social.
A antropologia clássica há muito já consagrou a idéia de que é impossível manter
relacionamentos sociais sem que existam os atos simbólicos.
Em cuanto animal social, el hombre es um animal ritual. Si se suprime el ritual bajo
cierta forma, no deja de surjir otras, com mayor fuerza mientras más intensa es la
interacción social. Sin las cartas de pésames, los telegramas de felicitaciones e
incluso los postales ocasionales, la amistad de um amigo distante no constituye uma
realidade social. No tiene existencia sin los ritos de amistad. Los rituales sociales
crean uma realidad que no seria nada sin ellos (DOUGLAS, 2007, p. 80).

Certa vez, um dos membros da comunidade me relatou que um dos seus amigos havia
sido surpreendido caçando pelos guardas do IBAMA. Ao ser levado para a cidade, algemado
para prestar depoimento na delegacia, durante o trajeto
se apegou com Santa Teresinha pra ser absolvido,depois de se explicou lá com os
home, disse que foi encontrado sem nenhum animal, que num tava caçando e tal, os
home acreditaro nele e soltaro ele. Aí ele tinha prometido pra Santa que se fosse
solto ia rezar treze terço pra ela, durante todo dia treze de cada mês (Membro da
comunidade)..

Continua o relato: “Se num fosse a Santa inda hoje era dia que ele tava lá, porque
quando eles num prende, cobra uma multa que num tem quem possa pagar”. E então, pude
constatar que em uma dessas orações, num dia 13 de janeiro na casa desse homem se reuniam
várias pessoas da comunidade, homens, mulheres, crianças pra rezar um terço, rendendo
graças à Santa Teresinha pela libertação dele.
Outro ritual que demonstra muito suas características enquanto corpo social são as
comemorações de casamento. Esses são momentos muito alegres nas comunidades, a festa é
anunciada de boca-a-boca e o convite é veiculado numa rádio que fica localizada na cidade
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próxima e eles conseguem sintonizar. Todos são convidados, geralmente, a festa acontece na
casa dos pais de um dos noivos, a comida, que é geralmente, um jantar preparado com as
iguarias que eles cultivam e os animais domésticos que eles criam como galinha e porco.
Carne de caça nem pensar! A bebida é vendida em pequenas bancas que são montadas do lado
de fora da casa. A música é um forró-pé-de-serra, executado por músicos locais. A banda é
composta por um sanfoneiro, um zabumbeiro e um tocador de triângulo. Os caatingueiros
gostam muito de dançar, nestas ocasiões dançam e bebem a noite inteira. Quanto mais velho o
casal, melhor e com mais desenvoltura se movimentam no salão. O forró se dança de par e as
duplas podem ser formadas por um homem e uma mulher ou por duas mulheres. Lá é muito
comum o forró ser dançado por duas mulheres, que podem ser duas amigas, comadres, irmãs
ou mãe e filha. Porém, este fato é observado nas senhoras maiores de cinquenta anos; entre as
jovens, a dança de mulher com mulher tem se tornado algo cada vez mais raro.
Com esses exemplos, o que se pode concluir é o que Durkheim já havia nos ensinado
há muito tempo sobre rituais. Segundo ele, nas sociedades que possuem valores comuns, os
rituais desempenham o papel de organizador da experiência comum, criando assim uma base
social firme composta por códigos que são compreendidos e exercitados por todos, “ por
médio de los rituales se generan los sentimientos necessários para que los hombres se
mantegam fieles al papel que deben desempenhar (DOUGLAS, 2007, p. 84).
Quando um bebê nasce com uma enfermidade que apresenta os seguintes sintomas:
febre, vômito e corpo mole, os pais diagnosticam que o filho ou filha está com “as arcas
caídas” e deve ser levado a uma rezadeira para ser curado. As rezadeiras são o que em outras
comunidades são chamadas de curandeiras. São mulheres acima dos cinquenta anos que, com
um galho de uma planta, no caso dos caçadores, o pinhão roxo (Jatropha spp.) ou muçambê,
entoam orações num som cujas palavras são incompreensíveis por um observador, enquanto
fazem gestos de uma cruz com o galho da planta sobre o corpo da criança. O relato deles é o
seguinte: “a criança ficou boazinha, na mesma hora”. Quando fazem este e tantos outros
rituais de cura, segundo Durkheim estão costurando com um forte fio social a rede que os
manterá unidos enquanto sociedade.
A água, como já vimos, é o bem natural mais desejado e que ilumina o olhar de
esperanças dos caatingueiros, de acordo com suas crenças, não só vem do céu como a sua
chegada é regida pela vontade divina e a eles só lhes restam as rezas, promessas, orações,
ladainhas para que esse produto tão básico para vida de qualquer ser vivo não lhes falte. As
agruras da seca no entender deles também estão relacionadas com alguma deliberação
celestial. É a ira que vem do céu, para punir os cristãos que nascem neste tempo e neste lugar.
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E não só isso, vai para a conta de Deus também a falta de trabalho, de condições para
produzir, as escolas poucas, distantes e precárias, a dificuldade que têm para chegar a um
hospital público e serem atendidos. Essas e outras mazelas estão profundamente relacionadas
com as questões de fé: se Deus der bom tempo, se Deus me der saúde, se Deus me ajudar.
Outras tantas manifestações de fé desse povo já são tão conhecidas que dispensa de serem
comentadas aqui.
Com esses fatos poderemos afirmar que eles acreditam “cegamente” que seus ritos,
rituais irão de alguma maneira alterar o curso dos acontecimentos que os abatem que tanto
podem ser de ordem natural, física e até social. Mais uma vez tomo nota aqui a fala da
antropóloga Mary Douglas, que reflete de maneira muito clara o sentimento que envolve os
caçadores caatingueiros quando eles põem em prática os seus rituais.
[...] es evidente que esperan que los rituales de la lluvia la originen, que los rituales
de la curación aparten la muerte, que los rituales de la cosecha rindan frutos. Pero, la
eficácia instrumental nos es la única clase de eficacia que pude derivar de su accón
simbólica. La outra clase se logra em la acción misma, em las aseveraciones que
produce y em la experiencia que lleva su signo [...] (DOUGLAS, 2007, p. 86).

Claro que os caçadores-caatingueiros não fazem distinção, tampouco nomeiam de
sagrado ou profano as ações que põem em prática, seja para atrair a chuva, para curar uma
doença, para conseguir a caça ou para se livrar da polícia, o que eles desejam é alterar o curso
das moléstias, da falta de água, da falta de sorte num dia de caça ruim, enfim, da ferocidade
da polícia. E para eles estão no mesmo plano de autoridade e de poder fazer essas alterações
desejadas, tanto a rezadeira, quanto a Santa, o Padre ou as orações que entoam com a pedra na
cabeça.
Mas essa distinção existe e tem sido tema de embates antropológicos desde Durkheim
aos antropólogos modernos. Muito embora os escritos antropológicos sejam “cuidadosamente
rigorosos” quando utilizam o termo ritual para referir-se a uma ação simbólica relacionada
com o sagrado. O difícil talvez seja definir a linha tênue que separe sagrado de profano
quando se trata de um ritual numa época onde tudo se mistura e se funde, onde os limites
estão cada vez mais imperceptíveis.
Durkheim, quando classifica o ritual como o criador de uma unidade social, ou seja,
uma ação sem nenhum caráter sagrado, tanto os magos, mágico, bruxos, rezadeiras,
benzedeiras, carpideiras, deixam de ser chamanes ou seres com uma sensibilidade especial e
passam a ter o mesmo valor social que tem um brasileiro que se veste de verde e amarelo nos
dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo. Ele não disse isso, talvez sequer tenha imaginado,
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mas um dos pais da sociologia foi o primeiro a iniciar a remoção da barreira que separa os
rituais entre sagrados e profanos.
Sagrados ou profanos, o fato é que em todos os aspectos da vida social nas
comunidades de caçadores-caatingueiros, os rituais aparecem como práticas carregadas de
significados que não só os mantêm como sociedade, como nos ensina Durkheim, como
também contribuem para fazer as alterações da vida cotidiana que estão impressas no desejo
do corpo individual, que é compartilhado e manifestado pelo corpo social.
No capítulo a seguir apresentaremos, a escola como o campo social desta pesquisa, os
dados recolhidos, as observações, as análises e as conclusões que obtivemos.

131

8 APRENDIZES DE OUTROS SABERES
Aqui nessa tribo ninguém quer a sua catequização,
falamos a sua língua, mas não entendemos seu sermão.
Arnaldo Antunes

Nem que meu pai me mate eu não volto mais para escola, num tou aprendendo nada,
o professor vive faltando. Aí eu chego todo dia e não tem aula, aí eu tenho que ficar
esperando até de tardizinha para o carro me levar de volta Vou mais nada... prefiro
ficar em casa assistindo televisão. Só tiro nota baixa, num aprendo nada, o professor
fica falando de umas coisas que a gente num sabe nem o que é, passa umas
besterinhas véa e já faz logo uma prova. Na sala eu fico cunversando... quando tem
prova eu trago a pesca de casa, todo mundo é assim... o professor falta é ficar doido.
E quando chega o inverno ai é que ninguém vem mesmo pá escola, vai todo mundo
pas roças cuidar de suas coisas. A roça dá mais futuro que a escola (Francélio de
Assis, 11 anos).

Ao iniciar a pesquisa de campo nas escolas rurais das comunidades localizadas
próximo a uma importante área de preservação, compreendi que, para explicar os níveis em
que se davam os conflitos entre os saberes tradicionais daquele povo e o encontro com os
novos modelos de relacionamento com a natureza impostos pelas leis ambientais, vigiados
pelas entidades de preservação e “pregados” pela escola formal, requeria muito mais do que
simplesmente descrever as instituições econômicas, sociais, culturais e políticas, tampouco
falar de suas cosmologias, crenças e crendices. Menos ainda, classificá-los puramente como
pobres-coitados carentes de piedade do poder público. Compreender o choque entre dois
mundos distantes e estranhos requer compreender como acontecem no Brasil os encontros e
“assimilação” entre saberes dominantes e locais desde quinhentos anos atrás. E qual o papel
da escola nesse processo, nessa intermediação.

Figura 8 - Fachada da escola da sede do município.
Fonte: Elaboração da autora.
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Figura 9 - Fachada da escola da sede do município.
Fonte: Elaboração da autora.

A diversidade cultural é um traço marcante na história de maior parte dos povos
americanos, sejam do Norte ou do Sul. O encontro de civilizações foi o catalisador de toda
origem e expansão da cultura que perdura nesses continentes. A partir dos séculos XV e XVI
tem início a formação de um “novo” mundo que começa a se formar a partir do encontro do
europeu com o índio, o mestiço, o escravo, misturando vários costumes, línguas e religiões,
dando origem a outra cultura híbrida e diferente das que lhe deram origem mas com traços de
todas elas. É nesse período que no Brasil acontece o primeiro contato entre repertório de
saberes diferentes: o saber do colonizador, branco, escolarizado, letrado, católico com o dos
indígenas, nativos, pele vermelha que detinham e dominavam outras línguas, crenças e
conhecimentos, baseados no empirismo e repassado por meio da oralidade. Inicia-se, assim, a
interferência do racionalismo, científico, acadêmico do europeu com a cultura mágica, pagã e
simbólica dos índios sul-americanos. Há, portanto, pelo menos quinhentos anos que vimos
assistindo ao embate entre conhecimentos de naturezas totalmente opostas. A cultura nativa
face à cultura conquistadora, desencadeando processos de transferência, intercâmbio e
assimilação cultural nos quais uma cultura tenta absorver ou dissolver a outra, impondo seus
elementos como concepções e descrições neutras do mundo, encabeçando uma subordinação,
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ou seja, trazendo a cultura subordinada para dentro de suas fronteiras, refratando o que lhes
interessa e suprimindo o que lhes nega ou choca.
Após o breve recuo histórico, voltamos o foco para os encontros culturais que
acontecem na contemporaneidade, mas sem antes deixar de observar que neste período os
embates de saberes, culturas e experiências foram multiplicados, intensificados,
principalmente depois da pulverização cultural acelerada pela internet e os veículos de
comunicação de massa, tendo a televisão como o carro-chefe dessa generalização cultural. Em
termos epistemológicos, a centralidade na cultura é intitulada de multiculturalismo, um
conceito repleto de contradições com uma legião de defensores e críticos, mas com aparição
cada vez mais frequente entre os pesquisadores que tentam compreender o movimento, o
caráter e as consequências de “encontros culturais”, e ocupando um espaço cada vez maior e
privilegiado nas discussões acadêmicas. Na Europa, o multiculturalismo surge para nomear os
debates sobre pluralismo cultural que ganha corpo na esfera cívica; nos Estados Unidos, ele
tenta aliviar as sequelas perenes abertas pela exclusão dos negros e pela crise da mitologia
nacional do “sonho americano.” E são exatamente essas características que vão oferecer o
principal argumento dos críticos do multiculturalismo que o acusam de ser um tipo de
conhecimento e estudo que detém seu interesse apenas no caráter étnico e não atenta para as
culturas que são marginalizadas e negadas pela academia.
Nos Países latino-americanos, especialmente no Brasil, identificamos dois momentos
marcantes do levantamento das bandeiras do multiculturalismo. O primeiro acontece nos anos
60, inspirados pelos ventos que vinham da Europa, soprando contra toda modernização
capitalista, abrindo e criando espaços para a defesa e afirmação em esfera pública dos direitos
de grupos historicamente excluídos como as mulheres, os negros, os homossexuais etc. O
segundo momento responde pelo nome de globalização, que se inicia nos anos 80, ganha
fôlego na década de 90 e se firma a partir da virada do século. A globalização acelera o
potencial das tecnologias de comunicação, religando o planeta e transformando o mundo
numa gigantesca aldeia, pondo todos ao alcance de todos e possuindo uma curiosa
particularidade, ao mesmo tempo em as culturas dominantes atropelam impiedosamente as
culturas locais, prega a hegemonia nos modos de vida, de consumo, de fala, potencializa o
desejo e a demanda pelas culturas locais, fertilizando as discussões em torno e a favor do
singularismo cultural.
Peter Maclaren (1999) e Henri Giroux (1997), entre outros autores que questionam o
multiculturalismo, consideram que este marca posição a favor da cultura de grupos
dominantes. Portanto eles preferem falar em um multiculturalismo crítico, que tem como base
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a política e a cultura da diferença, as formas alternativas da vida das pessoas comuns e coloca
a escola no centro da arregimentação dos saberes culturais e exige dela a construção de um
currículo que contemple as diferenças e transgrida a ordem dos saberes corporificados no
currículo formal (MOREIRA & TADEU, 2005). Nesse entendimento o currículo não é apenas
o veículo que conduz algo a ser transmitido e passivamente absorvido, mas o terreno onde se
cria e se produz cultura, transformando-se, assim, em um espaço de contestação e
transgressão.
A forma alternativa de vida de povos e comunidades tradicionais assim como de
outras minorias passam a despertar interesse e a ganhar algum espaço nos currículos
escolares, transformando o currículo em um espaço de luta entre dois saberes, o saber formal
que é produzido pela própria escola que se movimenta do seio escolar para fora, ocupando e
preenchendo espaços no cotidiano, e outro que é fabricado, moldado, criado e recriado pela
tradição e que silenciosamente se esgueira de fora para dentro dos complexos escolares.
Bourdieu (1989), nos ensina que os campos políticos se organizam em torno de dois
pólos antagônicos com forças de propriedades invariantes que só se realizam num campo
específico, construindo uma relação também específica. Tomando a escola como um campo
político, as forças que ali se encontram são representadas pelos saberes trazidos e
corporificados pelos sujeitos que circulam e dão vida ao ambiente escolar. Trata-se dos
saberes formal e informal. O saber formal se apresenta de forma rígida, árida, reta, estática,
corporificada nos conteúdos, nos rituais, nas normas, no material didático e mantido pela
disciplina e pelas avaliações. Enquanto isso, o saber informal se apresenta de maneira
descontraída, bem-humorada, flexível, dinâmica e indisciplinada, mas que nem por isso deixa
de possuir uma força imensa por ser construído com o cimento firme da tradição. O saber
formal não disfarça sua intenção de se estabelecer, se impor, dominar e até sufocar o outro
que se lhe opõe; enquanto o saber informal se esforça para continuar existindo.
Com o apoio da teoria do espaço social de Bourdieu (1989), nos interessamos em
observar as estratégias que o saber “fraco”, construído com base nas experiências do
cotidiano, nas práticas e crenças dos sertanejos e sertanejas, caatingueiros e caatingueiras que
são repassados a seus filhos e filhas geração após geração, utiliza para enfrentar o saber
“forte” impresso nos currículos institucionalizados, articulado pela escola por meio de seus
agentes, professores, coordenadores e diretores. A resposta aparece de maneira clara nos
quadros estatísticos do movimento de matrícula, evasão, reprovação e aprovação das escolas
rurais das comunidades em questão. Os dados mais recentes que trazem o demonstrativo do
exercício do ano de 2007 (Figuras 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) apresentam um percentual de
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evasão e reprovação entre os alunos do ensino fundamental e médio nos quais em mais de
90% das séries o percentual de alunos que abandonam a escola ou ficam reprovados
ultrapassa a casa dos 50%. E, nas últimas séries do ensino fundamental, grande parte dos
alunos está com idade inadequada para as séries que estão cursando. Ou seja, muitos já
atingiram a quantidade de anos suficientes para estar no ensino médio, mas permanecem no
ensino fundamental, pois a maioria repete pelo menos duas vezes cada ano escolar. Os dados
são escandalosos e não deixam dúvidas sobre a rejeição que a escola exerce na maioria desses
jovens e adolescentes. Na escola Vitorino Tavares, localizada na comunidade Cambraia,
somente em uma turma da terceira série do ensino fundamental, somando-se os percentuais de
evasão e reprovação, obtém-se um resultado de aproximadamente 18%. O restante, da
primeira à oitava, os índices todos ultrapassaram os 50%, com destaque para a sexta série na
qual a soma dos índices de abandono e perda de ano pelos alunos chegaram a ultrapassar a
casa dos 70%; As outras comunidades estudadas confirmam os número observados no
Cambraia, com alguns detalhes que chamam atenção e os quais destacarei aqui. A Unidade
Escolar Torquato Rodrigues, na comunidade do Alegre, só houve evasão em uma das turmas
oferecidas pela escola, a primeira série, com 40%; mas na segunda série mais de 60% da
turma ficaram reprovados; 75% dos alunos da segunda série do Colégio Carlos Sotero
Laranjeira foram reprovados. Os resultados menos drásticos de acordo com esses dados que
foram fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, foram apresentados pela Escola
Honório Dias de Andrade, na localidade Travessão. Nessa Unidade Escolar, o maior índice de
reprovação foi encontrado na primeira série onde 37,5 dos alunos não obtiveram notas
suficientes para a aprovação.
Os números coletados e os depoimentos dos alunos demonstram que, apesar de todo o
esforço e o aparato institucional, a escola não consegue impor seu repertório sobre os saberes
providenciados pelas experiências do cotidiano. Contudo, essa não é uma situação que possa
ser analisada somente do ponto de vista educacional, outras questões influenciam fortemente
para o fracasso escolar nessas comunidades. Não é só por falta de um currículo que contemple
a multiculturalidade que os alunos se afastam da escola. Essa problemática não pode ser vista
dissociada das questões políticas e sociais, uma vez que todas as ações que o Estado elabora
para cada contexto social e cultural da mesma forma que as relações culturais neste País
sempre foram e permanecem sendo permeadas por relações de poder. Portanto, não podemos
perder de vista que, se existe uma sociedade onde uns têm direito ao conhecimento formal, e
outros, não e que o que falta para que todos e todas tenham uma educação que lhes permitam
exercer uma racionalidade é a liberdade e equidade política e econômica, é porque vivemos
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em um mundo enredado em um sistema econômico, político e social perverso e
discriminatório, que concede muito para poucos e quase nada para muitos. Os resultados
escolares dessas comunidades rurais assim como a fala dos alunos deixam transparecer o
lugar e a importância que a escola tem em suas vidas. Eles não conseguem vê-la como uma
importante alavanca de mobilidade social ou econômica ou que ela lhes possa apontar outros
caminhos diferentes dos de seus pais, que é deixar de ser para sempre pequeno produtor e
caçador e viver nesta eterna espera que a chuva chegue e lhes traga dias melhores. Ao
contrário, a escola é uma desilusão, uma confirmação de que a caça, a roça oferecerão
resultados melhores que a escola formal e que os ensinamentos de que eles necessitam para
viver no sertão não passam pela escola.
A escola é uma instituição legitimada à qual é concedido o direito de ditar qual
conhecimento deve ser repassado para quem, sua forma de organização, quem está autorizado
a transmiti-lo, quem pergunta, quem responde, transformando o currículo em um espelho que
reflete a maneira como o domínio e a subordinação são produzidos e alterados nas sociedades.
E acima de tudo há uma política que se empenha em sustentar o saber oficial como o legítimo,
o “certo”, o que é bom para todos. Ao tentar sobreviver à imposição da força que o suprime, o
saber fraco, articulado por esses jovens e adolescentes, encontra a saída para continuar
sobrevivendo no desinteresse, na resistência, evitando, dessa maneira, o confronto, mudando
de lugar, se deslocando, se escondendo; não estando no lugar onde o outro - forte - está,
ocupando os lugares de sombra onde possam passar despercebidos pela disciplina e a
autoridade do saber institucional. “Diz que a gente estuda pra arrumar um emprego, aqui num
tem emprego pá ninguém, todo mundo vive de roça, de criar um bichinho, então, o que é que
eu vou fazê na escola?”. Essa pergunta foi feita por um ex-aluno do ensino médio que tem 19
anos e afirma que não há razões para continuar na escola. Assim cada um vai encontrando
maneiras de “fugir da escola”.
Elisa é uma jovem de 20 anos, casada, e tem um filho de oito meses. Ela e o esposo,
que tem 22 anos, moram com os pais dele e os dois já abandonaram a escola. Ela diz que
parou de estudar porque, para ir à escola, teria de deixar seu filho com a sogra e tinha medo de
que a criança não quisesse mais saber dela. Ele diz que deixou de estudar porque a escola
estava atrapalhando seu trabalho. Ele é o encarregado de ligar e desligar as bombas que fazem
a irrigação de uma das grandes plantações de bananas que existe na Região. Essa atividade
tem de ser feita a cada três horas durante24 horas por dia para fazer a mudança dos jatos de
água em cada parte da plantação. Ele estudava à noite e a aula terminava às nove e meia e
todos os dias teria de sair uma hora antes para mudar a posição da bomba de água. “Toda vez
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que eu ia sair o professor reclamava, o porteiro não queria me deixar sair, então, achei melhor
sair da escola duma vez. Num tava adiantando nada, tava era atrapalhando minha vida [...]”.
Reconhecemos que um dos elementos mais importantes na construção da experiência
e da subjetividade utilizados pela escola é a linguagem. No caso específico da disciplina
Educação Ambiental, com ela foi introduzido no repertório dos caçadores e de seus filhos e
filhas expressões como meio ambiente, educação ambiental, preservação, crime ambiental,
camada de ozônio, aquecimento global e tantos outros termos “estranhos” ao tempo em que
tacitamente os impediram de pronunciar tantos outros que lhes eram bastante familiar como
caçar, tirar mel de abelha, fazer queimada de roça, transformando-os em interditos, ao passo
em que oferece a esses sujeitos outro repertório linguístico que nega o seu sistema de palavras
e a experiência de vida naquele meio natural acumulada durante anos.
A escola traz para seus limites as divisões de grupos e sociedades que existem fora
dela, aproximando currículo e cultura da forma como já havia sido feita pela teoria crítica. E a
educação formal aparece nesta cena como o palco aonde um vai produzindo o outro, de
acordo com o desenho traçado pelas diferenças que ambos carregam em sua bagagem
histórica e socialmente determinada. O currículo assim assume sua face mais verdadeira que é
a de ser o terreno fértil de produção e criação simbólica e cultural que utiliza como “adubo”a
linguagem, as imagens, as novas significações para velhas palavras. Como vimos, mesmo
sendo nutrido por intenções oficiais de transmissão cultural não está nada garantido que a
cultura regida pelo currículo oficial emplaque, uma vez que, na prática a transmissão é feita
em contextos culturais específicos vivos e ativos onde toda a matéria recebida será
imediatamente submetida ao crivo das significações mediadas por um outro currículo, o
currículo dos sujeitos que estão nesses contextos e articulam um repertório de saberes,
significados, atitudes e experiência e que aparecem nas situações que são impostas a eles no
cotidiano. Para cada situação nova, lá estão os sujeitos com seus artefatos culturais locais
prontos para enfrentar o currículo cultural dominante, ainda que este enfrentamento
signifique, como no caso desses alunos das escolas rurais, o não enfrentamento, o afastamento
que se traduz nos índices de evasão e reprovação.
O currículo escolar, principalmente, no que diz respeito às questões relacionadas com
o meio ambiente natural tem-se apresentado indiferente ao currículo que a cotidianidade tem
construído na vida dessas crianças e adolescentes e que se constitui na parte central tanto da
vida quanto do conhecimento acumulado por eles. Ignorando também o profundo
envolvimento implicado na economia do afeto e do desejo utilizados pelo currículo cultural
daquele povo (MOREIRA & SILVA, 2005).
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A evasão e reprovação esmagadora que se observa nessas escolas é em primeiro lugar
a negação ao currículo que lhes nega. E em segundo lugar uma visão de que a escola funciona
como simples reprodutora das condições sociais e divisões que existem fora dela. Não existe
nada em sua volta que os faça acreditar na função mobilizadora da escola. Então eles podem
pensar assim: “se indo para a escola minha vida vai seguir sendo o que é e sempre será, então
o que vou fazer lá?!”
Bourdieu (1989) diz que, para existir socialmente, os grupos devem ser capazes de se
fazerem percebidos como distintos. Se a escola por meio de seu discurso, seu currículo e de
suas práticas ignora as características que mantêm a distinção de um determinado grupo, o
fracasso escolar é um resultado eminente que deve ser interpretado como uma reação ou uma
espécie de “ataque” que o grupo ignorado desfere sobre a instituição nas lutas pela identidade.
Então, se os alunos fogem da escola, de alguma maneira, estão marcando posição nessa
batalha simbólica entre saberes. Ainda seguindo a linha de pensamento de Bourdieu, falta ao
discurso da escola a objetivação que fará com que os alunos reconheçam que existem
propriedades comuns entre a cultura, a economia, as práticas e as atitudes pregadas e o mundo
deles. O poder mágico do discurso só opera quando o grupo prático, virtual, ignorado, negado
se torna visível pelos outros e por ele mesmo e quando este reconhecimento é aceito e
atestado pelo grupo ao qual se tenta impor determinado discurso.
De acordo com os seus desempenhos escolares, é fácil apreender que os alunos das
escolas rurais das comunidades do entorno do Parque Nacional Serra da Capivara estão,
silenciosamente, promovendo uma revolução simbólica contra a dominação simbólica, algo
do tipo “se eles não me entendem, se eles não me veem, se eles querem alterar minha
identidade, então, eles vão falar sozinho e não vou estar lá para ouvir”. E assim seguem
mantendo suas práticas, suas experiências e reproduzindo-as, “quando eu “quescer” “quelo”
ficar bem forte pá caçar tatu gordo”; essa fala eu ouvi de um menino que deveria ter no
máximo três anos de idade e já na sua mente se delineia uma renovação da história que foi
vivenciada pelos seus avós, pais e com grandes chances de que ele também venha seguir a
trilha dessa mesma história. Com a palavra, Pierre Bourdieu:
É assim, embora se possa deplorar que, por uma espécie de desforra da história,
aqueles que foram as primeiras vítimas das ideologias reacionárias da terra e do
sangue tenham sido obrigados a criar inteiramente, para realizarem sua identidade, a
terra e a língua que servem geralmente de justificação objetiva à reivindicação da
identidade (1989, p. 126).
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Apresentamos, a seguir, os Quadros (Figuras 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), com os
índices de matrícula, aprovação, reprovação e evasão, referentes a 2007, preenchidos pelos
funcionários da Secretaria Municipal de Educação do município de João Costa.

Figura 10 – Quadro de índices de matrícula de aprovados, reprovados e evasão escolar.
Fonte: Secretaria Municipal de Educação do município de João Costa, 2007.

Figura 11 – Quadro de índices de matrícula de aprovados, reprovados e evasão escolar.
Fonte: Secretaria Municipal de Educação do município de João Costa, 2007.
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Figura 12 – Quadro de índices de matrícula de aprovados, reprovados e evasão escolar.
Fonte: Secretaria Municipal de Educação do município de João Costa, 2007.

Figura 13 – Quadro de índices de matrícula de aprovados, reprovados e evasão escolar.
Fonte: Secretaria Municipal de Educação do município de João Costa, 2007.
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Figura 14 – Quadro de índices de matrícula de aprovados, reprovados e evasão escolar.
Fonte: Secretaria Municipal de Educação do município de João Costa, 2007.

Figura 15 – Quadro de índices de matrícula de aprovados, reprovados e evasão escolar.
Fonte: Secretaria Municipal de Educação do município de João Costa, 2007.
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Figura 16 – Quadro de índices de matrícula de aprovados, reprovados e evasão escolar.
Fonte: Secretaria Municipal de Educação do município de João Costa, 2007.

8.1 Caatingueiros são os outros
Aqui a vida passa lenta e silenciosa. O dia começa cedo com anúncio dos pássaros.
Antes das seis da manhã, todos já se levantaram e estão cuidando de seus afazeres. Os homens
já foram para a roça, as mulheres, quando não estão buscando água na cabeça no poço mais
próximo, cuidam das tarefas domésticas, as crianças e os jovens se preparam para ir à escola.
No verão, mesmo com o sol escaldante que bate durante o dia, as noites e o nascer do sol são
frios. O amanhecer é lindo! Uma luz que se inicia com um amarelo tênue e vai “corando” com
o avançar da manhã, ilumina os contornos da Serra que emoldura as comunidades para onde
quer que se vire o nosso olhar. É mesmo um cenário de cinema.
Nos caminhos que ligam as comunidades umas às outras, a terra de um vermelho
quase sangue, impregna na roupa, na pele, no cabelo com o auxílio do vento que circula sem
barreiras, levantando poeira e refrescando o ar; a orquestra dos pássaros faz a trilha sonora
dos que circulam por ali. Cabras, vacas, ovelhas pastam tranquilas até que o som de alguma
motocicleta quebra a tranquilidade como o único barulho urbano que se ouve nessas estradas,
junto com o zumbido do vento, canto dos pássaros e o chocalho dos animais. Algumas
pessoas, ainda, andam a pé, poucas, de bicicleta e a maioria anda de motocicleta que parece
ter virado uma praga entre os moradores das comunidades. De acordo com a informação de
uma professora da escola onde fizemos nossas observações “só não compra uma moto hoje
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quem num pode mesmo, pois tem uma loja lá em São João do Piauí que divide em até cem
prestações”. Apesar do barulho, esse transporte se torna de grande utilidade num lugar onde a
densidade demográfica é baixíssima e não só as comunidades estão localizadas distantes umas
das outras e essas do município-sede também as casas encontram-se afastadas e fazer uma
visita a um vizinho significa caminhar no mínimo meio quilômetro.

Figura 17 - Comunidade Cambraia.
Fonte: Elaboração da autora.

As escolas também encontram-se distantes da maioria de seus alunos, pois são apenas
quatro para atender a sete comunidades que estão no mínimo a sete quilômetros umas das
outras, sendo que nenhuma delas oferece ensino médio. Os alunos que estão cursando esse
nível se deslocam todos os dias para a Unidade Escolar Luis Malaquias, localizada em João
Costa, e os que não têm transporte próprio são levados e trazidos todos os dias pelo ônibus
escolar. As escolas que oferecem ensino fundamental são a Vitorino Tavares, José Torquato
Rodrigues, Carlos Sotero Laranjeira, Honório Dias de Andrade e Raimunda Vieira de Sá,
instaladas, respectivamente, nas comunidades do Cambraia, Alegre, Travessão e São João
Vermelho, cada uma delas funciona com uma média de 20 a 30 alunos matriculados por
turma. Na escola do Cambraia, à noite funciona uma turma de alunos do EJA, Educação de
Jovens e Adultos com pouquíssimos alunos e os professores sempre se queixam da evasão
que chega ao ponto de não haver aulas por falta de um número suficiente de alunos presentes.
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Figura 18 - Escola de Ensino Fundamental Vitorino Tavares.
Fonte: Elaboração da autora.

Os alunos do ensino fundamental, além do transporte, também recebem merenda
escolar, o que para muitos representa o maior atrativo, “só acho ruim de ir pá escola nos dias
que num tem merenda, porque tem veis que falta”; disse Priscila, de doze anos, e está na
terceira série. A merenda é preparada e servida pelas zeladoras da escola e varia entre
macarrão com sardinha ou biscoito com achocolatado. Porém, o maior tormento dos alunos
não é a falta da comida que é servida na hora do intervalo, e sim a frequente falta de água,
energia e de professores. Quando estávamos fazendo uma de nossas visitas às comunidades,
observamos uma semana sem ter aulas por falta de água porque havia quebrado a bomba que
puxa água do poço que serve, além da escola, grande parte da comunidade e enquanto
providenciavam outra que seria comprada em Teresina, a quase 700 km de distância, os
alunos esperavam sem ir à escola. Quando foi solucionado esse problema, no dia seguinte
faltou energia. A escola já não representa tanta importância para os alunos e com esses
problemas todos reduz ainda mais a disposição e o desejo dos alunos e também porque ela
não ocupa o centro de seus interesses.
É difícil ter uma semana com todas as aulas, a senhora acredita que aqui tem
professor que passa de meis sem aparecer e quando vem ensina umas besterinhas e
faz logo uma prova e pronto (Laura, 14 anos).
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Si o professor que é o professor num tá interessado em ensinar, a gente também fica
sem vontade de aprender (Jacson, 16 anos).

Os prédios são pequenos, compostos pelas seis salas de aula, um salão de recreio, uma
cantina, a sala da secretaria e dois banheiros que são instalados do lado de fora dos prédios
assim como acontece na maioria das residências. São todos pintados de verde claro, com um
pequeno jardim em frente, muito bem cuidado e como as roças são protegidos por uma
pequena cerca de arame farpado com uma porteira de madeira que só é aberta no horário de
entrada e saída dos alunos, o restante do tempo se mantém fechada no cadeado cuja chave fica
com o vigilante que está sempre atento, quando chega alguém ele aparece rapidamente para
abrir, “a gente fecha assim, professora, pro mode os bichos num entrar, se a gente num trancar
eles entra e bagunça tudo e tem também aqueles alunos fujão”, disse seu Valdemar, o
vigilante.
Porém, a fuga dos alunos se justifica por motivos que escapam à compreensão de seu
Valdemar, mas que pode ser compreendida melhor se olharmos o campo escolar
(BOURDIEU, 1989), identificando os capitais culturais que circulam nesse ambiente
conduzidos pelos sujeitos que os detêm. Os alunos, quando chegam à escola, já são detentores
desse capital que lhes foi entregue pela família, principalmente, pela televisão, pelos amigos,
enfim, pelo meio social no qual estão inseridos. A escola por sua vez possui um capital
cultural institucionalizado e legitimado como dominante, responsável por um tipo de distinção
social e condutor da mobilidade social, pelo menos é assim que ele se apresenta. Quando
esses códigos que caracterizam cada espécie de capital cultural, tais como códigos
linguísticos, visões de mundo, práticas e atitudes diante de determinadas situações ou das
transformações provocadas pelos tentáculos da contemporaneidade se encontram, muitas
coisas podem acontecer, e a identidade é a primeira a sentir os efeitos desse “encontro”.
Os sujeitos desta pesquisa são filhos, netos, bisnetos de caatingueiros e até onde
conseguem recuar em suas descendências familiares todos têm a mesma origem. E a grande
maioria, quase 70%, tem pais analfabetos. Porém nasceram no sertão e aprenderam a conviver
com a caatinga, a falta de água, a trabalhar na roça e a identificar os códigos deste lugar.
Manoelzão, personagem lendário da obra-prima de Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas,
destilava sua sabedoria, avisando, “o senhor sabe: sertão é onde manda quem é forte, com
astúcias. Deus mesmo, se vier, que venha armado”. Isso quer dizer que se trata de um espaço
que produz e dispõe seus ensinamentos e impõe a necessidade de saber aplicá-los. Em sendo
assim, ocupa um lugar muito destacado na vida dos que vivem por aqui. Pois, mesmo sendo
passivo, não existe qualquer objeto social que exerça tanta influência e esteja tão presente no
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cotidiano dos indivíduos quanto o espaço onde ele vive (SANTOS, 2004). Para o termo
existem diversas definições, mas, como é utilizado aqui, espaço pode ser entendido como um
local construído pelas relações sociais que acontecem nele e o definem.

Figura 19 - Visual que têm os alunos da Comunidade São João Vermelho da janela de sua escola.
Fonte: Elaboração da autora.

Confirmando que o sertão e sua caatinga impõem para cada sujeito e objeto uma
função, observamos como as atividades de todos os grupos humanos que fazem daqui o seu
território tem suas práticas sociais comandadas por ele, sobretudo no que diz respeito às
relações do homem com seu meio ambiente natural. Eles aprenderam a administrar a água e a
amenizar os dias de espera pela chuva, por mais tempo que ela demore. Conhecem “de olhos
fechados” toda a flora do lugar e o valor alimentício e medicinal de cada uma. Sabem
interpretar com precisão os sinais dos fenômenos da natureza e utilizá-los a seu favor.
Dominam a cosmologia. Preparar a terra, plantar e colher são atividades que não oferece a
eles nenhum segredo, criar pequenos rebanhos de caprinos, bovinos, suínos e outros animais
domésticos é uma atividade tão corriqueira quanto saber que tem de parar no sinal vermelho
para o homem urbano, acreditam em santos e não duvidam da ferocidade dos castigos de
Deus.
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Todas essas práticas e a carga simbólica por elas construídas deram origem a um
Currículo Cultural próprio e fortalecido pelos poderes da tradição. Contudo esses sujeitos não
sabem ler e nem escrever, portanto, o que lhes diz a escola não pode interferir em suas vidas,
já que viveram tanto tempo sem os ensinamentos escolares, por isso mesmo, ela não ocupa o
centro de suas vidas nem estimulam os filhos a pensar diferente. É nos saberes da família que
está o centro das atenções no que diz respeito à necessidade de aprendizado.
Ah! Quando chega o inverno nóis vamo tudo pá roça! Num quero nem saber mais de
escola.È da roça que vamo tirar o sustento (José, 17 anos).
Na roça eu sei fazer de um tudo, capinar, ôxe, faço uma cerca com ninguém... o que
que eu vou fazê na escola? (Jerry, 16 anos).
Aprendi tudo com meu pai, ele nunca precisô me dizer faça assim ,assim, eu vou
vendo e logo a gente aprende.. é olhar e pronto (Valdivan, 18 anos).
Num adianta a gente se apegar muito a escola, quando vem as chuvas nossos pais
tiram a gente da escola pá ajudar... (José, 17 anos).

Como percebemos pelos depoimentos, no quesito ensinamentos a escola exerce um
papel de coadjuvante.
Jerry, 16 anos: Num vejo futuro na escola, num funciona direito, falta tanta coisa, eu
estudo mais minha vocação mesmo é tocar bateria e isto a escola num vai me
ensinar. E indo pá roça posso juntá um dinheiro pra comprar uma, mas diz que é
caro, a senhora sabe o preço de uma bateria?

No universo dos estudos culturais, a escola pode exercer uma dessas funções, ou seja,
a de capacitadora ou facilitadora da mobilização social ou a de fiel reprodutora do modelo
vigente, repetindo nas gerações futuras, ou seja, de pai para filho, os abismos que separam
ricos de pobres, privilegiados de desfavorecidos. No caso desses alunos, a escola sequer foi
compreendida como possuidora desse papel, principalmente, no que diz respeito às questões
relacionadas com o meio ambiente. Pois, o que diz a escola, a televisão e as instituições
responsáveis pela preservação aniquilam, condenam as práticas e atitudes e a maneira como
eles se relacionam com o meio natural. A educação ambiental que eles estudam os desprende
do lugar onde vivem e os colocam em um mundo de fantasia. É como se o mundo em que eles
estão não existisse. E o mundo que a escola tenta lhes convencer como o que existe não lhes
pertencesse. E esse deslocamento de mundos provoca fissuras irremediáveis nas identidades
porque a força de uma cultura se baseia na manutenção de sua alteridade, em sua capacidade
de propor formas simbólicas, de condutas, de atitudes, produtivas, estéticas, valorativas
resultantes de sua própria experiência histórica.
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A desapropriação de um ou vários desses elementos que compõem esta cultura implica
uma perda irreparável para os indivíduos que os detêm ou detinham como um importante
capital cultural. Isso porque, ao perder os sistemas simbólicos que foram historicamente
construídos e aos quais lhes atribuíam significados, esses jovens e adolescentes necessitam
ressignificar sua experiência no que diz respeito ao relacionamento com a natureza e ao
fazerem isso recorrem à cultura homogeinizadora que a escola por meio do currículo lhes
oferece como a “alternativa correta”.
O resultado que se obtém com isso é que os alunos, como vítimas dessa troca, estarão
para todo o sempre condenados a uma posição subalterna em um mundo de saberes e práticas
que nunca será o mundo deles. Percebe-se pelos seus discursos que eles não creem que a
escola possa promover a mobilidade social que eles de longe almejam. Quem poderia fazer
isso seria uma mobilidade geográfica, ou seja, sair dali para outro lugar. São Paulo é muito
citado. Confirmando o que está dito acima, veja o que diz Auristela, de 18 anos:
Aqui num tem jeito, todo mundo acaba trabalhando de roça, também num tem outra
coisa pá gente fazer. Se eu me formar, vou trabalhar em que aqui?...aqui num tem
nada pra se fazer, só a agricultura. Por isto estou doida para ir para São Paulo, lá eu
quero estudar inglês e ser professora de inglês.

O discurso de Auristela é recorrente, principalmente entre os adolescentes entre 15 e
17 anos. Eles ou elas não acreditam em um futuro melhor ali, nem mesmo a escola lhes acena
com algo diferente do que ser agricultor ou dona-de-casa como seus pais e mães. Por isso, o
discurso da escola não seja tão convincente de sua capacidade de promover uma mobilidade
social.
A única coisa que devem aprender sobre preservação, meio ambiente, natureza etc. do
lugar onde vivem, diz respeito às questões relacionadas ao Parque Nacional Serra da Capivara
e nesse sentido eles são colocados como os vilões da história, tanto assim que alguns cheios
de culpas repetem o discurso da IBAMA, de que eles não sabem cuidar de seu meio ambiente:
“a gente aqui vive fazendo coisa errada, por isso os guardas do IBAMA passa todo dia aqui,
que é pá gente sabê que eles estão de olho em nós”.
Aquela região está inserida completamente no contexto do bioma da caatinga, mas
ninguém quer ser caatingueiro, ou seja, falando dos estudantes. Enquanto seus pais se
resignam e dizem que são caatingueiros e que por isso têm de resistir, os filhos negam esta
sina.
Não, não me sinto caatingueira, eu vejo na televisão o pessoal que vive na caatinga
morre de fome, é um lugar feio sem vida... não (Elza, 14 anos).
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Deus me livre, caatingueiro é gente anafabeta. Meus pais podem ser catingueiros
mais eu não sou... já aprendi muitas coisas... (Carlota, 14 anos).
Eu vivo na caatinga mas não sou caatingueira, caatingueiira é quem não sabe ler e
nem escrever, num sabe se comportar, num sabe falar direito... eu nasci na caatinga,
caatingueiro são os outros... (Elza, 14 anos).
A caatinga é um lugar feio e aqui é tão bonito... (Carlota, 14 anos).
Eu acho que moro na caatinga mais não tenho certeza (Jéssica, 14 anos).

Sádia: o que é a caatinga?
(grande pausa) eu num sei direito não, sei que é pobre... (Auristela 16 anos).
Por que não querem ser caatingueiros, apesar de viverem na caatinga e se relacionarem
com ela? Pois, quando esses jovens e adolescentes vão à roça, plantam, e até caçam estão
exercendo sua relação dialética com esse meio, transformando-o e sendo transformados por
ele, mesmo assim não querem ser um ser daquele lugar.
Entendemos que essa negação de serem o que realmente são é resultante do abalo pelo
qual esta passando a identidade desses jovens e adolescentes a partir desse encontro entre o
capital cultural do qual são possuidores, que lhes foi doado pela família e pelo meio aonde
vivem, e o capital que a escola lhes oferece e mais o currículo da televisão, e de uma maneira
muito marcante, a criação do Parque Nacional Serra da Capivara com a maneira punitiva
como lhes impõem novos conceitos de natureza e novas formas de agirem com ela.
Utilizamos aqui o termo identidade não como uma essência imutável, mas como a expressão
contextual de autopercepção de um determinado grupo social, pois, em qualquer sociedade,
tanto as formas culturais quanto as idealizações que as refletem se transformam com o tempo.
O que permanece na verdade são os campos sociais que elas constroem. A experiência deles
com o meio natural no qual estão inseridos vem sendo frontalmente agredida pela
homogeinização estatal que a tudo devora que seja heterogêneo e confunde diferença com
desigualdade.
Com o advento da globalização, não existe mais cultura blindada dos tentáculos da
contemporaneidade, movimentados pela revolução tecnológica em todos os campos da
existência humana, mas que, principalmente, proporcionou um encurtamento das distâncias
tanto geográficas quanto simbólicas entre indivíduos, permitindo-lhes o contato ou a
aproximação com apenas um clique num sítio de bate-papo, ou por algumas horas de vôo
facilitadas pelo preço cada dia mais acessível de uma passagem de avião, ainda que eles
estejam situados geograficamente em pontos extremos do planeta Terra. Essa facilidade de
contatos, dentre outras e tantas consequências, tornou as fronteiras, sejam elas simbólicas,
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culturais ou políticas, cada vez mais permeáveis, rompendo continuidades e pondo abaixo
qualquer certeza ou hierarquia identitária. Está cada dia mais difícil manter-se um sentimento
de identidade coerente e integral, pois estes vêm sendo postos à prova a todo instante (HALL,
2006). Porém, há quem aposte que todas essas transformações podem resultar tanto no
fortalecimento das identidades locais quanto no surgimento de novas identidades (HALL,
2006 apud ROBBINS, 2006). Algumas culturas tentarão manterem-se presas à tradição,
tentando salvar ou resgatar as unidades e certezas perdidas ou ameaçadas de extinção. Outras,
no entanto, absorvem o que vem de outras culturas e num movimento antropofágico, refletem
o que foi engolido numa cultura com traços a menos da que lhe deu origem, acrescidos de
outras tradições. Ou seja, perdem a inocência e jamais voltarão a ser puras ou unitárias
“podem não virar uma linda borboleta, mas jamais voltarão a ser lagartas”. Assim, deixam de
ser fixas para se manterem em suspense como a crisálida no casulo. Os grupos humanos que
estão sendo submetidos a este processo que Robbins (2006) chama de tradução estão
“condenadas” a desistir de manter qualquer pureza cultural, pois todos os traços estarão
irremediavelmente misturados com outros de outras tradições e de outras histórias.
Eles devem aprender a habitar, no mínimo, duas identidades, a falar duas linguagens
culturais, a traduzir e a negociar entre elas. As culturas híbridas constituem um dos
diversos tipos de identidade distintivamente novos produzidos na era da
modernidade tardia (HALL, 2006, p. 89).

O século XXI apresenta, de uma esfera a outra do globo terrestre, situações de
invasões, embates, resistências, assimilação de culturas diferenciadas. Para exemplificar,
poderemos partir da Europa Oriental, onde o colapso e o esfacelamento da antiga União
Soviética e a independência de antigas Repúblicas Soviéticas fizeram surgir novos EstadosNação que buscam desesperadamente criar uma “identidade própria”; passando pela
desintegração da Iugoslávia até a Europa Ocidental onde as nações mais fortes
economicamente se esforçam para a impedir a entrada de imigrantes latinos ou africanos.
Neste caso, existem outras razões que não cabem ser discutidas neste momento, mas é
também uma forma de impedir a entrada dos maus costumes trazidos pelos “sudacas” como
eles chamam pejorativamente os sul-americanos.
Os ventos da contemporaneidade que sopram esta onda fazem com que ela chegue às
comunidades longínquas, encravadas no extremo Sudeste do Piauí, onde grupos humanos
vivendo em situações de dificuldades extremas e subdesenvolvimento econômico gritante
negam ser o que realmente são e não gostariam de ser, ou prefeririam deixar de ser. Num
sentimento em sentido contrário, para alguns estudantes, daquele mesmo lugar, que
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conseguiram terminar o ensino médio nas escolas rurais e num estupendo esforço próprio e de
seus pais estão conseguindo fazer um curso superior na unidade da UESPI (Universidade
Estadual do Piauí), no vizinho município de São Raimundo Nonato, ser caatingueiro é
significado de persistência e manutenção da cultura, da história, da experiência daquele povo
e daquele lugar.
Eu sou caatingueiro, com certeza e gosto de viver aqui. A caatinga é um ambiente
muito rico de histórias. Antes é que todos pensavam que ser da caatinga, do mato,
dos interiores, era como ser matuto, analfabeto. Que nada! Aqui tem muita gente
inteligente, que sabe das coisas... aqui tem muita gente que não acredita mais que a
seca é um castigo de Deus (Gilmário, 21 anos).

A fala de Gilmário mostra que mesmo sendo criado e vivendo num ambiente invadido
por visões de mundo, práticas culturais, que massacram suas experiências como um ser
nascido e criado numa comunidade rural, numa das regiões mais pobres, de um dos Estados
mais pobres o Brasil, tal dominação cultural pode favorecer um contra discurso que desconfia
do discurso dominante e o enfrenta, o contesta e, na medida do possível, o refuta.
Com esses exemplos, podemos observar que mesmo num pequeno espaço como essas
comunidades de caçadores do sertão do Piauí , identificamos “células do DNA” do momento
confuso pelo qual estão passando as identidades culturais em outros contextos, sejam eles
locais ou mundiais, quais sejam, as desintegrações das identidades locais em função da
homogeinização cultural; as identidades locais e particulares sendo forçadas pela resistência à
invasão de outras tradições; as identidades locais sendo substituídas por identidades híbridas.
8.2 O discurso do cotidiano e o discurso da escola, quem fala mais alto?
Dessa gente eu vivo perto, sou sertanejo
da gema; o sertão é um livro aberto; onde lemos
o poema da mais rica inspiração; vivo dentro do
sertão; e o sertão dentro de mim; adoro as suas
belezas; que valem mais que as riquezas; do
reinado de Aladim.
Patativa do Assaré

Hoje tem aula de educação física para os alunos das turmas de sétima série. As aulas
são ministradas em uma quadra de esportes que foi construída em um lugar bem próximo, em
frente da escola. O espaço é amplo e possui as cestas e as demarcações para o treino de
basquete e as traves e marcas para os jogos de futsal. Os alunos (as turmas são separadas por
sexo) estavam superanimados, falavam alto, sorriam, se tocavam, ajeitavam o uniforme de
uma maneira que me fez pensar que eles tinham mais “apreço” pela roupa que usam para o
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futebol do que pelo fardamento escolar. Pois estavam todos com o uniforme completo,
camisa, calção, meia e tênis, ao contrário do uniforme adotado que a diretora reclama que eles
nunca vão vestidos como manda o figurino da escola. Estão sempre negligenciando em
alguma peça. O uniforme da escola para os meninos é calça jeans ou qualquer uma de cor
escura e a blusa do colégio; as meninas devem usar saia ou calça também de cor escura, azul
ou preta e a blusa da farda. O problema é que os meninos insistem em ir para a escola de
bermuda e as meninas em usar saias muito curtas.
Ah! Eu acho que a pessoa deve usar a saia do tamanho que quiser, só não se tiver as
pernas muito “secas” porque aí fica horrível. A professora, às vezes, reclama de
minha saia, mas aqui é muito quente para usar calça e essas saias compridas demais
a gente fica mais parecendo é com uma crente (Alexandra, 13 anos).

Observando bem, percebi que para a roupa de Alexandra cairia melhor o título de
microssaia e é para evitar insubordinações desse tipo que a coordenadora fica no portão todos
os dias para não permitir que alunos e as alunas venham para a escola em trajes inadequados
para estar em uma sala de aula e também para fazê-los cumprir outros rituais como entrar na
sala em fila e não arrastar as carteiras. A escola possui ritos que devem ser cumpridos pelos
alunos com rigor, uma vez que há sempre um funcionário da instituição vigiando-os para não
permitir que eles cometam qualquer ato de desobediência para com as normas de
comportamento estabelecidas pela instituição. Além da coordenadora que fica no início
organizando a entrada e está sempre atenta aos corredores e pátios para evitar que ninguém se
atreva a “gaziar” aula (saia da sala); tem, ainda, o porteiro que impede que qualquer aluno
entre na escola depois do toque de entrada como também não permite que nenhum saia da
sala antes do aviso de saída. Depois do toque da campanhinha, avisando a hora da saída,
ninguém mais além dos funcionários pode se manter dentro dos limites da escola. Por
exemplo, certo dia, após o final da aula, fiquei conversando com um grupo de alunos nos
banquinhos do jardim quando de repente chegou a zeladora que, educadamente, pediu que
fôssemos conversar do outro lado da cerca, pois ela tinha ordens de não permitir que ninguém
alheio à administração se mantivesse dentro do colégio depois da aula. Atenciosamente
obedecemos à orientação da senhora que nos fez o comunicado e fomos continuar nossa
conversa na rua sentados no meio fio. “Num liga não, professora, é que essa escola é cheia de
frescura”. Disse-me uma das alunas, com a qual eu estava conversando, referindo-se a alguns
rituais que a escola impõe a eles e elas, os alunos e alunas.
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Figura 20 – Apontamentos da disciplina Eucação Ambiental.
Fonte: Elaboração da autora.

Como observou Mclaren (1991), as escolas são instituições ricas em rituais que
parecem ser tão ou mais importantes do que o conteúdo. A atenção para com o fardamento e
o cumprimento dos horários de entrar, sair e circular pela escola são apenas alguns entre
muitos que observamos nessas escolas, e a maioria me pareceu ser rejeitada pelos alunos.
Rituais é utilizado aqui no sentido empregado por Peter Maclaren que os interpreta como “os
mecanismos mediadores e repetitivos que continuamente recapitulam a objetividade dos
domínios seculares e sagrados da vida escolar”.
O comportamento para com as atividades físicas era muito diferente da maneira como
se comportavam nos exercícios das outras disciplinas. Enquanto em sala de aula predominava
a displiscência, apatia, conversas paralelas e a desobediência para com as orientações dos
professores, na quadra de esportes eram esforçados, atenciosos e assíduos.
Para mim a aula de educação física é a melhor, só perco se estiver doente. E aqui
todo mundo é assim, quando falta alguém a gente já sabe que aconteceu alguma
coisa à toa ninguém falta. Porque aqui é como uma brincadeira, pá escola eu vou
mesmo é obrigado (Marcelo 17 anos).

Nesse dia, a aula de educação física era um treino para jogar com os alunos da oitava
série em um campeonato que estava acontecendo na comunidade e fazia parte das atividades
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para arrecadar dinheiro para ser construída a primeira igreja do local. Pois, até então, não
havia uma e o padre fazia suas pregações às sextas-feiras sempre na residência de um fiel
diferente a fim de manter o “rebanho unido” como ouvi no sermão que ele fez no dia em que a
“missa” foi celebrada na casa em que eu estava hospedada.
As aulas de educação física preparavam os alunos para os jogos de futebol ou futsal
com outros grupos de adolescentes que aconteciam frequentemente nas comunidades. Essas
competições atraíam as pessoas, mobilizavam os jovens se transformando em um
acontecimento de entretenimento dos mais importantes para o local, constituindo-se, assim,
em uma atividade construtora dos laços sociais que os mantêm enquanto sociedade. Por isso
as aulas despertavam tamanho interesse, pois havia um sentido prático, uma aplicação. E não
eram ensinamentos deslocados que eles recebiam, mas não sabiam onde aplicar os saberes. O
melhor exemplo disso, infelizmente, era o roteiro de estudos sobre as questões ambientais que
tratava de questões estranhas aos alunos daquelas comunidades sem, no entanto, ser feita uma
contextualização, como veremos a seguir.
Depois da aula de educação física, tiveram aula de educação ambiental e nesse dia
haveria apresentação de seminário. O professor dividiu a turma em dois grupos e cada um
ficou com a tarefa de falar sobre um dos problemas ambientais que aflige o mundo na
atualidade. Os temas haviam sido propostos pelo professor. A sala de aula foi preparada para
oferecer um lugar de destaque para os grupos se apresentarem, assim as carteiras foram postas
em círculo, a mesa do professor deixou de ser o centro das atenções, cedendo lugar às
cadeiras que iriam acomodar os integrantes de cada equipe que iria fazer a apresentação.
Enquanto isto, os outros formavam a platéia, ocupando do meio da sala até o final. Percebo
que minha presença causa uma certa alteração no quadro. Eles sabiam que eu iria assistir ao
seminário. Creio que por isso estavam mais compenetrados e de certa maneira prepararam
seus trabalho com mais acuidade, assim também observou o professor: “que bom que a
senhora está aqui, assim eles capricharam mais em seus trabalhos”. Isto é verdade. Mesmo
eles já tendo adquirido uma certa familiaridade comigo, minha presença não deixava de
representar um “corpo estranho” naquele universo, o que considero, por um determinado
ângulo, um fato bastante positivo.
Partindo de um princípio da física quântica, elaborado por Heissenberg, segundo o
qual é impossível determinar ao mesmo tempo e com igual precisão a velocidade e a posição
do elétron, porque sua observação por si só já cria uma situação que o modifica, acredito que
o mesmo princípio pode ser verdadeiro no campo das ciências humanas, principalmente na
etnografia, pois a presença do observador de qualquer indivíduo ou grupo humano provoca
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uma perturbação em quem está sendo observado, e essa observação, longe de ser uma fonte de
erros a ser neutralizada, ao contrário pode ser uma rica fonte de informações que convém
explorar. E foi o que tentei fazer nesta e outras ocasiões em que minha presença de alguma
maneira quebrava a rotina da sala de aula.

Figura 21 – Apontamentos da disciplina Educação Ambiental.
Fonte: Elaboração da autora.

O primeiro grupo elege quatro componentes para fazer a exposição, são três meninas e
um menino. Uma das meninas segura uma cartolina onde estão expostos os tópicos e a
sequência do que eles se prepararam para falar. Outra integrante inicia a fala, sendo auxiliada
pelos os outros dois nos momentos em que a expositora gaguejava ou dava sinais de ter
esquecido alguma detalhe. O primeiro assunto abordado foi “Aquecimento Global”. Eles
falavam sobre camada de ozônio, emissão de gases industriais, protocolo e acordo de Quioto
como se narrassem um filme de ficção. Era como se todos esses fenômenos referissem a um
mundo muito distante deles e que aquelas conseqüências não tinham com atingi-los.
Proferiam um discurso decorado como se não fosse possível qualquer ligação entre o mundo
deles e aquele mundo onde acontecia o aquecimento global. O outro grupo falou das grandes
catástrofes naturais como os tsunames e os furacões dos Estados Unidos, descorriam sobre o
que haviam visto na televisão sobre o assunto com a mesma distância com que eles
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comentavam as tramas da novela das oito. Toda a turma ouviu em silêncio e ninguém se
arriscou a fazer qualquer comentário depois que os grupos encerraram suas exposições. Quis
saber se podia fazer alguma pergunta, e a turma e o professor concordaram. Então perguntei o
seguinte: Vocês acham que o aquecimento do planeta pode atingir aqui, o lugar aonde vocês
moram?
Acho que não, professora, aqui a gente tá distante de tudo. Esse negócio de
aquecimento global é mais lá pu Sul do Brasil. Aqui já é quente mesmo por
natureza, num tem mais pra onde esquentar, não (Roberto, 17 anos).
Tem vários tipos de aquecimento global. O calor daqui é um tipo, ai tem os outros
tipos nas outras partes do mundo (Jair, 15 anos).
Talvez isto um dia chegue por aqui, mas vai demorar muito ainda. Aqui nóis já
temos a seca, se ficar mais quente ainda, eu acho que vai morrer é todo mundo
(Laura, 17 anos).
Acho que a gente pode ser atingido já que vai esquentar todo o planeta, a gente não
vai ficar de fora (José Carlos, 17 anos).

Sádia: Quais são os problemas ambientais que podem atingir vocês?
O único problema ambiental que a gente tem aqui mesmo é porque criaram o Parque
e todo mundo ficou proibido de caçar, ai tem umas pessoas que num querem parar,
ai são multados, ai num pode pagar as multas... fora isto a gente num tem outro
(Jéssica, 14 anos).
Ás vezes eu vejo umas pessoas jogando copo de plástico no chão, e isto é problema
ficar jogando lixo por ai. No mais a Jéssica tem razão, a gente só passou a ter
problema depois que criaram o Parque Nacional. Muita gente tá sofrendo por causa
dele (Alexandra, 14 anos).
ah! Eu acho que a poeira é um grande problema ambiental porque quando é na época
das secas, é tanta poeira dentro de casa que minha mãe, coitada, passa o dia varrendo
e a gente fica tudo com a pele vermelha do barro seco que o vento joga na gente
(Cintia, 15 anos).

Sádia: Vocês acham que a seca é um problema ambiental para vocês?
Eu sei que a seca traz problema pra nóis porque todos nossos pais vive de roça e a
chuva é que traz o alimento pra nóis e quando a seca é grande as coisas ficam muito
difíceis lá em casa. Agora num sei dizer se a seca é um problema ambiental (Maria
da Paz, 15 anos).
Olha, meu pai, minha vó fala sempre que a seca é coisa de Deus, mas o professor
falou outra coisa só que eu não me lembro... acho que é dá natureza mesmo (Jéssica,
14 anos).
Minha mãe falou que sempre foi assim. A gente morava em São Paulo por que
minha mãe mais meu pai se mudaro pra lá por causa da seca e agora a gente voltou e
tá do mesmo jeito, todo ano tem seca (José Carlos, 17 anos).
Acho que a seca é coisa de Deus mesmo e a chuva também (Laura, 17 anos).
A chuva é a coisa que a gente mais gosta. Mas é muito raro por aqui. Ano passado
quase ninguém tirou nada da roça. A chuva é boa para todo mundo animais, planta,
gente, a terra (Ivaneide, 16 anos).
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Sádia: E por que as chuvas são raras por aqui?
Ah! Professora, num sei, num sei mesmo... acho que é coisa de Deus ou...sei lá. Eu
acho que é coisa de Deus mesmo (Ivaneide, 16 anos).
O mais surpreendente nessa conversa com os alunos da sétima série foi quando pedi a
eles para descreverem o meio ambiente natural em que eles vivem, o sertão. A maioria
silenciou e as poucas respostas que aconteceram foram evasivas e completamente
desinformadas dos conceitos que são dados pelas escolas e estão impressas nos livros de
geografia do ensino fundamental como sendo (as áreas dominadas pelo clima tropical semi árido, que apresenta temperaturas elevadas (entre 24° C e 40°C) e duas estações bem
definidas: uma seca e outra chuvosa). Porém, quando são inquiridos sobre a sobrevivência no
sertão, eles sabem de muita coisa, sobre os animais e as plantas, sobre agricultura, colheita,
armazenamento de pequenas quantidades de alimentos etc.
Sádia: Você saberia me dizer o nome de três animais que existem por aqui?
Eu sei de quase todos, tatu, veado, cobra cascavél, papagaio... um monte. E as
plantas também sei quase tudo, o que a senhora me mostrar eu digo o nome. Tem
muçambé que serve pra gripe, tem pau-de-rato que é um santo remédio pra dor de
barriga... cada planta tem uma serventia (Laura, 17 anos).
Eu sei fazer cerca, sei plantar feijão, milho, macaxeira e sei quando tá no ponto de
apanhar (Roberto, 17 anos).

Sádia: Como é que a gente sabe que a macaxeira tá no ponto de arrancar?
Quando ela começa a rachar o chão em volta dela e também a gente pode contar
nove meses certinho. Quando dá nove meses que você enterrou a maniva pode ir lá
arrancar que tá no ponto. De roça, a senhora pode é perguntar porquei eu sei é tudo.
Eu sei matar e tirar o couro de uma ovelha sem arranhar nem um pouquinho o couro
(José Carlos, 17 anos).

Sádia: Onde vocês aprenderam essas coisas?
Com os pais, os avós, os tios e também vendo os outros fazê, dizê, ai a gente vai
vendo e vai aprendendo... oxê quando é no inverno vai todo mundo pá roça, é uma
festa... (José Carlos, 17 anos).

Quando foram estabelecidos os planos de manejo das Áreas de Preservação, a
Educação Ambiental, orientada para essas áreas, deveria privilegiar os saberes locais, do
cotidiano, construídos historicamente pelas experiências particulares da região ou localidade
onde eles se encontrassem, sendo respeitados e aproveitados com base para a construção de
um relacionamento com o meio natural mais humanizado, consciente, justo e prudente. As
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políticas ambientais transformaram isso em lei, exigindo das escolas a elaboração de um
currículo de Educação Ambiental que contemplasse esses conhecimentos e maneiras de agir
com o meio que vem sobrevivendo ao tempo geração após geração.
Porém, como observamos no depoimento dos alunos das comunidades localizadas no
entorno do Parque Nacional Serra da Capivara, a Educação Ambiental que eles experimentam
na escola os coloca diante de uma realidade que para eles parecem ficção por se encontrar tão
distante de suas compreensões e também por carecer de uma contextualização que faça a
conexão entre eles e o mundo. Claro que o aquecimento global é um problema sério que afeta
a todos os seres vivos, que habitam o Planeta Terra, mas eles nunca conseguirão compreender
essa relação se não souberem onde estão assentados, que lugar ocupam no planeta e onde está
o fio condutor que liga o universo onde eles habitam e o universo dos povos que são atingidos
pelos furacões, por exemplo, e também enquanto não forem estimulados a olhar para si, para
o que acontece com eles e serem preparados para ter condições de compreender os outros. Se
não for assim, se a escola omitir o fato de que o aluno do sertão chega à escola com
umrepertório de saberes sobre este ecossistema, no caso o sertão, que ele recebeu da família,
da comunidade, e o mesmo ocorre com o que vive no litoral, nos pampas, na Floresta
Amazônica, enfim, ela não estará fazendo mais do que legitimar uma pedagogia que nega as
vozes, as experiências e as histórias pelas quais os sujeitos ou os alunos dão sentido ao mundo
e, assim, reduzem a aprendizagem num momento que deveria ser mágico, por promover o
diálogo entre conhecimentos, para um momento de pura transmissão e imposição ou de
depósito de conhecimento como diria Paulo Freire. Ensinar e aprender devem conduzir o
aluno a raciocinar como são as coisas, por que elas são assim, de que outras maneiras elas
poderiam ser, respeitar a natureza, amar e cuidar do patrimônio natural que lhes foi entregue
com amor e sem o sentimento de culpa que é introjetado nesses jovens e adolescentes tanto
pela mídia quanto pelas instituições responsáveis pela preservação como o IBAMA que os
veem como usurpadores da natureza e que tudo que eles aprenderam sobre o meio em que
vivem tem pouca ou nenhuma importância e que várias atividades que eles praticavam como
meio de sobrevivência passou a ser um crime contra a vida
A lei que autoriza a criação de áreas de preservação obriga os gestores a promover
programas de conscientização ambiental adequados às realidades regionais e manejos dos
bens naturais os quais estiverem inseridos nessas áreas bem como a elaborar e executar
programas de educação ambiental contextualizados com as realidades locais, respeitando,
como princípio, as especificidades culturais das populações nativas envolvidas no processo de
intervenção. Não se pode negar que esta é uma deliberação inovadora proposta por uma
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legislação brasileira a respeito do meio ambiente. Essa preocupação em definir estratégias de
Educação Ambiental respeitando as especificidades do saber local há muito vinha sendo um
ponto de preocupação tanto de educadores quanto de ambientalistas.
A Educação Ambiental se constitui em uma ação conscientizadora que tem como
objetivo levar o homem, nos seus diferentes papéis a reassumir sua condição de
componente do ecossistema que a civilização moderna vem negando e que, numa
visão perspectiva poderá inviabilizar sua própria sobrevivência. À educação
Ambiental cabe provocar reflexões sobre o relacionamento homem/ natureza tendo
em vista uma transformação do seu posicionamento face ao universo. Fazer com que
o homem entenda que lhe compete assegurar para si, para sua comunidade e
gerações futuras um ambiente que lhe proporcione a sobrevivência em padrões
capazes de satisfazer suas necessidades físicas e psicossociais (ANTUNIASSI,
1995, p. 44).

Há quase três décadas que no Brasil se iniciou a discussão da inclusão da dimensão
ambiental na educação a fim de “educar” as gerações para conviver com o meio natural sem
destruir sua capacidade de regeneração. Claro que, desde o início dessas preocupações até os
dias atuais, muita coisa positiva aconteceu como a produção de muitos documentos e ações
importantes como o Programa Nacional de Educação Ambiental e os Parâmetros Curiculares
Nacionais, produzidos com base na LDB - Lei de Diretrizes Básicas - que definiu o meio
ambiente junto com a saúde, ética, pluralidade cultural e orientação sexual dada a relevância
social, urgência e universalidade desses temas. Entretanto, ainda existem muitas encruzilhadas
e armadilhas nesse campo que devem ser ultrapassadas, não pela educação, mas por todas as
ações que se dirijam para uma sociedade cultural e socialmente consciente. É um erro esperar
que a educação sozinha resolva esses entraves, pois, como não nos deixa esquecer Paulo
Freire, a educação pode muito, e nenhuma transformação social chegará a algum lugar sem
ela, porém não pode tudo.
Com relação às comunidades que vivem em áreas que foram transformadas em
patrimônio cultural, ambiental ou histórico, sempre se observa o conflito e a resistência dos
moradores em incorporar as novas determinações de atitudes e comportamentos impostas pela
intervenção por mais necessárias e bem-intencionadas que elas sejam, só que nenhuma
mudança acontece movida unicamente por discursos por mais incisivos, repressores ou
amorosos que eles possam parecer.
No caso específico das escolas objeto deste estudo, observa-se que os discursos sobre
meio ambiente aos quais eles estão expostos na escola são articulados por professores que
possuem como eles as mesmas histórias e experiências de vida no sertão, mas são obrigados a
seguir a “grade curricular” determinada pela escola como o currículo formal, eles, os
professores, ficam preso nessa rede de saberes que os impede de trabalhar com seus alunos
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um repertório de educação ambiental que os faça compreender o chão onde estão firmados e
os outros chãos e as relações que existem entre eles. Logo, o que temos nesse caso são
professores e alunos articulando na escola um discurso sobre o meio em que eles vivem que é
completamente contestado pelo que eles incorporaram ao longo de suas vidas sobre o sertão.
As experiências vividas e as práticas culturais são o capital cultural dos alunos e
também dos professores e colabora muitíssimo com a visão que eles têm de si mesmos e do
mundo. Promover uma educação que desvalorize esse capital nada mais é do que permitir que
a democracia se afaste das comunidades, das salas de aula e pavimente o caminho para o
aniquilamento das experiências cotidianas e se produzam cada vez mais marginalizados
dentro de seu próprio espaço que vem a ser a pior das marginalizações. A importância dos
pressupostos da educação ambiental no processo pedagógico deve partir da realidade de vida
do local, do cotidiano, na ação teórico-prática para que seja possível a construção de uma
compreensão complexa integrada do ambiente em suas diferentes escalas, local, regional,
nacional e global. Pois a internalização das visões de meio ambiente passa pela mediação que
se faz entre o imediato vivido e as questões globais. Não é necessário muito esforço para
perceber que não se pode esperar ou criar senso de cidadania planetária se não for criado antes
o senso do cidadão de um lugar definido com nome e características particulares. Seria
desumano elaborar e executar um programa de educação ambiental direcionado para as
grandes questões ambientais sem, contudo, se dar conta dos problemas locais, ignorando as
desigualdades tanto sociais quanto culturais, a precariedade em que vive essa população,
ainda por cima enchê-los de culpa por não estarem cuidando “direito” do patrimônio natural
que lhes foi entregue. Paulo Freire ensina que não se faz educação sem diálogo, e o diálogo
entre os saberes pressupõe também o respeito ao contexto cultural e à localidade dos
educandos. Por tudo, fica absolutamente paradoxal defender as “grandes causas” ignorando o
cotidiano e o particular. Cotidiano ou cotidianidade aqui se refere ao lugar ocupado pelo
indivíduo que tem nome, endereço, tem anseios, desejos, sentimentos de alegria, ódio, amor,
felicidade e não representa tão somente um número a mais num contingente estatístico. E
mais, cotidianidade não é o fazer por fazer de modo repetitivo ou automático, mas o espaço
imediato de realização e desenvolvimento do indivíduo. Nas observações que fizemos junto
aos pais, os caçadores ou ex-caçadores e com os alunos que estudam nas comunidades rurais,
observamos que há uma oposição e pouca compreensão mais forte entre os pais do que entre
os filhos em relação à intervenção do IBAMA no local. Os caçadores não aceitaram as novas
determinações das leis ambientais para o local porque estas alteram todo o conjunto de
práticas que eles sempre mantiveram com aquele meio natural. Já entre os filhos existe o
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reconhecimento de que o trabalho de proteção é importante. O que eles criticam é a maneira
como foi feita a intervenção. Por coincidência ou não, o Parque Nacional da Serra da
Capivara foi o único a ser criado sem consultar ou informar previamente às comunidades que
seriam envolvidas no processo, inclusive, com a doação de terras. Percebemos, por
conseguinte, que há um enfrentamento da comunidade de maneira direta, como enfrentamento
que se revela não só na insistência em caçar, como o uso de armas de fogo para o embate com
os guarda-parques. Diante desse quadro de conflitos de práticas, saberes, atitudes éticas,
percebe-se que as identidades desses sujeitos foram completamente abaladas por todos esses
processos, tanto da criação do Parque quanto dos estudos sobre educação ambiental,
exatamente porque entraram numa, por hora, irreversível reta de coalização. As experiências,
saberes e ações tradicionais daquele povo perderam completamente o sentido, uma vez que
todas as restrições impostas pela educação ambiental formal ou não-formal significam uma
perturbação na identidade coletiva e funciona como um sistema de classificação em que:
Os indivíduos e os grupos investem nas lutas de classificação todo o seu ser social,
tudo que define a idéia que eles têm deles próprios, todo o impensado pelo qual eles
constituem como “nós” por oposição a “eles”, aos “outros” e ao qual estão ligados
por uma adesão quase corporal. É isto que explica a força mobilizadora excepcional
de tudo o que toca a identidade (BOURDIEU, 1989, p.124).

Enquanto as estratégias e programas de Educação Ambiental voltadas para as
comunidades rurais, localizadas no entorno do Parque Nacional Serra da Capivara, não
observarem os saberes do cotidiano e estimularem a participação cidadã desses indivíduos que
sofrem esse processo de intervenção, continuará havendo conflitos, incompreensões; e o saber
local tentará sobreviver ainda que seja impedido de existir pela força de uma lei, de restrições
simbólicas, físicas e penais.
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9 CONCLUSÃO

Preservação, educação ambiental, assim como ecologia e desenvolvimento sustentável
e outros termos referentes às relações do homem com seu meio natural, são assuntos que
entraram em moda e estão presentes na pauta de toda discussão sobre o futuro do planeta aqui
e em outras partes do mundo. Não resta dúvida de que devemos ficar felizes por isso estar
acontecendo e rogamos para que essa moda não seja efêmera, porque bem sabemos que da
saúde da terra depende a existência de todos nós, homens, mulheres, ricos, pobres, pretos,
brancos, animais, plantas, água e tudo mais que esteja abaixo e acima da rocha mãe. Todos
estamos de acordo que precisamos ser educados ou reeducados para evitar que nosso modo de
vida provoque o colapso da humanidade inteira.
Porém, são tantos discursos, tratados, relatórios, que chega um momento em que
perdemos de vista o que as realizações e as execuções desses propósitos trazem realmente de
ganho para todos e para o planeta. Ninguém discorda de que a natureza deva ser respeita por
todos, mas esta premissa harmônica deixa de parecer verdadeira quando nos aproximamos de
algumas manifestações concretas. Portanto, advertimos que, apesar de todo esse mar de
palavras, discursos e leis, ela, a natureza, segue sendo brutalmente destruída e junto com ela
milhões de pessoas são objeto da mais desrespeitosa violação de seus direitos humanos.
A dimensão ambiental foi agregada à educação com o objetivo de trazer para o âmbito
da escola um currículo que contemplasse ensinamentos, ordenamentos e informasse ao
homem contemporâneo o verdadeiro lugar que ele ocupa neste ambiente natural. Ou seja, que
ele está inserido nesse contexto junto com as plantas, animais, águas etc. e que ele é só mais
um dos elementos que vivem nesse habitat e não um corpo que está fora, municiado de toda
racionalidade necessária para gerenciá-lo como aprendemos a raciocinar, principalmente,
depois da Revolução Industrial até os dias atuais. Nem é necessário comentar a que esse
pensamento antropocêntrico gerado com a energia, força, desejo, moral, ética e lógica da
modernidade nos levou.
Mas não devemos nos abster de observar o que está acontecendo com a educação
ambiental que vem sendo aplicada em nossas escolas, principalmente naquelas que se
encontram nas zonas rurais deste Brasil profundo, gigante com tantos contrastes, sotaques,
geografias e culturas.
Neste texto apresentamos um exemplo de aplicação da educação ambiental em escolas
públicas de ensino fundamental em comunidades rurais no Sudeste do Piauí em pleno
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semiárido brasileiro. Assim, vimos esse povo dentro de seu contexto cultural, social,
econômico, ressaltando a organização social, crenças, valores, atividades, atitudes e
experiências que foram acumulados durante a história de vida desse povo.
Como vimos no decorrer do trabalho, o local trata-se de uma importante reserva
ambiental onde seus habitantes estabeleceram relações com o meio natural que agora, depois
de todos os grandes encontros mundiais sobre meio ambiente, aplicação de leis, criação de
órgãos e instituições de preservação passaram a ser classificadas como crime ambiental.
Transformando, assim, todo o repertório de atividades desse povo em crime ambiental.
Portanto, decidimos fazer esta pesquisa para tentar compreender quem são essas pessoas que
vivem no entorno de uma das mais importantes áreas de preservação do País, que educação
ambiental chega até eles, como foi construído o repertório de ensinamentos que receberam de
seus ancestrais, como eles foram se cristalizando em suas mentes, atitudes e práticas e de que
maneira os novos mandamentos da educação ambiental chegam até eles e como se dá este
encontro de saberes, tendo a escola com palco dessa “peleja”.
Concluímos, portanto, que a chegada desse novo currículo provocou um forte abalo
nas estruturas sociais e culturais daquele povo, sendo a identidade a primeira a sentir os
efeitos da nova ordem, o que nos levou a entender que, sendo a identidade a alma de qualquer
sistema cultural e que no seu exercício manifesta uma indiscutível dimensão política e cultural
e uma dimensão fundamental civilizatória, pode acontecer de a identidade envolver-se com
diferentes formas culturais, sem necessariamente perder sua legitimidade. Porém, nas
propostas de transformações das pautas culturais que incluem aquelas que implicam
estratégias adaptativas, reinterpretações simbólicas, reformulações sociais etc. se bem que não
questionem a legitimidade de uma cultura, tendem a fazê-la perder a singularidade que a
caracteriza.
Não obstante, a dimensão civilizatória de toda cultura está profundamente baseada na
capacidade de propor formas simbólicas, de condutas, atitudes, pensamentos, estéticas e de
valores resultantes de sua própria experiência histórica. A dimensão civilizatória prevê um
repertório de saberes e práticas que chamamos de currículo cultural e é construído na
cotidianidade dos grupos sociais.
No caso das sociedades contemporâneas e mais especificamente entre o grupo humano
sujeito desta investigação, os filhos dos moradores das comunidades de caçadores localizadas
no entorno do Parque Nacional Serra da Capivara, este currículo prevê a maneira como eles
veem assim mesmo e aos outros e as atitudes e práticas que são executadas em relação ao
meio em que vivem.
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O meio em que vivem, a caatinga, para eles é um espaço sem hierarquia onde homens,
plantas, animais, astros e os fenômenos da natureza ocupam uma posição horizontal num
mesmo espaço que é de todos, possuindo cada um seus limites de atuação e ocupação
tacitamente estabelecidos. Por isso mesmo conferem a todos os seres não humanos os mesmos
sentimentos que encontram nos seres humanos. E a mata é regida por outras leis do tipo “um
dia é da caça e outro é do caçador”.
Os modos de preservação e relacionamento com o meio natural foram construídos ao
longo de suas existências e moldados com influência das características e peculiaridades de
cada elemento. Nenhum dos componentes é soberano ou determinante, nem o meio, nem o
homem, tampouco os seres não-humanos como animais, plantas e fenômenos da natureza.
A caça de animais silvestres e a agricultura, atividades que se relacionam diretamente
com a sobrevivência biológica, física e social do grupo possuem uma carga simbólica
fortíssima e está na coluna vertebral desse currículo cultural da comunidade, detém uma carga
de saberes que estão enraizados e muito bem justificados, estruturados no habitus desse povo
de tal maneira que qualquer ameaça de transformação resulta numa tomada de providências
de manutenção dessas práticas pelo grupo que as exercita.
Nos filhos dos caçadores, o encontro entre os saberes que versam sobre o
relacionamento com a natureza tem um outro encontro dramático para ambas a partes que é o
currículo de educação ambiental capitaneado pela escola. São repertórios diferentes onde um
ignora o outro que tenta sobreviver, ainda que seja ocupando os lugares de sombra, na fuga.
Isto, a nosso ver, está muito bem ilustrado pelos índices de reprovação e evasão que constam
dos relatórios das escolas dessas comunidades. Em todas elas, esses números ultrapassam a
casa dos 50%; em outros, a soma da evasão e reprovação vai além dos 70%. O que representa
isso? Concluímos que esta é uma das estratégias que o saber local usa para se defender, fugir
e ignorar o saber dominante.
Na lei que institucionaliza a educação em todas as escolas pública assim como nas leis
que legitimam planos de manejo e autorizam a criação de áreas de preservação e as unidades
de conservação estão escritas em letras muito claras que a intervenção nessas áreas deve estar
atenta às populações nativas e às suas práticas e que sua inserção no novo contexto deve ser
paulatino, respeitando as adversidades, as crenças, valores do povo, minimizando ao
“máximo” os impactos da intervenção. O Parque Nacional da Serra da Capivara foi
transformado em Unidade de Conservação sem qualquer consulta ou comunicação prévia à
comunidade. Os moradores foram pegos de assalto e transformados em usurpadores e
inimigos, impondo-se-lhes outras ordens. Exemplos como este pululam em todo o País:
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[...] A não valorização de certos bens materiais e de todos os bens imateriais
caracteriza apenas uma parte das incongruências. Os desapropriados são vítimas de
armadilhas e de desrespeito aos direitos fundamentais, cujo primeiro é o direito à
informação. São vítimas de autoritarismo nas diversas fases do processo e, muitas
vezes, enganados com promessas jamais cumpridas. Seu ritmo de vida, sua maneira
de ser, suas relações sociais e ambientais são consideradas idiossincrasias e
relegadas a um segundo plano.
Sejam quais forem os atingidos pela desapropriação, predomina a insatisfação e o
descontentamento. Não obstante, tratando-se de grupos sociais vulneráveis, os
motivos que provocam este estado certamente são bem mais fortes. Trata-se do que
poderia chamar de “desconstrução do alicerce cultural” ou de “rompimento das
raízes culturais”, cujas feridas são de difícil cicatrização. Isto pode ocorrer em
diferentes dimensões: no grupo comunitário, na família e no indivíduo (LITTLE,
2003, p. 365).

Depois vieram as escolas com seu currículo formal e os ensinamentos de educação
ambiental. A educação que a escola aporta fala de um mundo, de questões e problemas
ambientais tão estranhos aos alunos do local, com tamanha indiferença, que chega a ignorar o
currículo sobre o tema que eles construíram e experimentam no meio social e geográfico e,
por que não dizer, no território em que vivem.
Na sala de aula, o professor fala de camada de ozônio, aquecimento global, furacões,
tufões e outros assuntos que lhes soam tão ficcionais quanto a novela das oito. “Professora,
tem vários tipos de esquentamento global e esse negócio de esquentamento global ainda vai
demorar para chegar, pois tudo demora pra chegar aqui”. Disse-me uma aluna da sétima
série.
Dessa fala podemos apreender duas informações extremamente graves nesse universo
da educação ambiental em particular e da educação em geral; da cultura em geral e da
identidade em particular, e atinge de morte um dos objetivos mais recitados da educação, que
é gerar sementes de cidadania, espíritos humanizados com respeito

a

natureza e que

respeitem as diferenças. A primeira é que, infelizmente, o aquecimento global é um só e é
“global”, ou seja, não poupa ninguém nem daqui, dali ou d’acolá, o que já é uma prova de o
quão descontextualizada é “esta” educação ambiental. A outra é o sentimento de estar na
periferia de tudo o que se instala no coração de todo nordestino, da zona rural e
principalmente os do sertão. Observe, “estamos tão distante de tudo que até o efeito estufa vai
demorar para chegar aqui”, disse em outras palavras a aluna.
Se o processo de individualização – de construção da pessoa, supõe a paulatina
inserção dentro de um esquema cultural específico, a ruptura dessa tradição simbólica implica
uma cruel deslegitimação do mundo. Ao perder o sistema de símbolos que lhe proporcionam
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significados, o indivíduo necessita ressignificar sua experiência e, para fazê-lo deve recorrer à
tradição cultural dominante que se oferece como alternativa. Porém, se reconhecemos a
cultura como um esquema de significações historicamente construído e transmitido, quando
um povo dispensa sua cultura para absorver outra, repentinamente, sem passar pelo lento e
longo processo de ressignificação do mundo, corre o risco de ser eternamente condenado a
uma posição subalterna dentro de um processo simbólico alheio, onde o indivíduo que perdeu
o seu mundo nunca terá o mundo novo absorvido como seu. Mas é isso que a educação
teoricamente tenta evitar, porém, pelo menos, nesse caso é o que ela praticamente está
fazendo acontecer.
E a escola, que, nesse caso se constitui no campo social onde se encontram e
embatem-se esses dois esquemas de saberes em relação ao meio natural, transforma-se em um
campo de batalha onde cada uma das forças reinantes arregimenta seu “exército” a fim de
impor-se sobre o outro. Quando acontece a articulação entre esses repertórios, presenciamos
um diálogo impossível entre duas expressões “curriculares” assimétricas onde um é
institucionalizado, legitimado e aceito por todos, enquanto o outro nasce das experiências
vivenciadas pelos indivíduos no seu meio social, se firma no cotidiano e é absolutamente
contestado pelo outro.
Porém, esse currículo, que possui suas bases na tradição se fortalece nela e, à medida
que sofre as investidas que tentam modificá-lo pode, ao contrário, gerar reações contrárias que
no dia-a-dia o afirmam, confirmam e garantem a sua existência. Ou se confirma o que dizia
Albert Einstein, que é mais fácil partir um átomo do que quebrar um preconceito. O termo é
utilizado aqui no sentido de algo preconcebido, formulado, construído durante anos em um
determinado espaço social por meio das relações que os indivíduos estabelecem entre si e o
meio natural que os abriga.
A escola é a maior entidade de difusão de idéias, ensinamentos, comportamentos e,
por que não dizer de ideologias?, e em muitos casos sua eficácia suplanta o currículo da
família, da religião e da televisão até porque todas essas instâncias se inspiram e se
fundamentam nela. Então, como o currículo gerado no seio de um espaço desprivilegiado
como uma comunidade rural habitada por analfabetos no Estado mais pobre da região mais
pobre do País vai enfrentar os ditames da escola e seu poderoso currículo sobre visões de
mundo, verdades e crenças?
O elemento que ocupa o centro da vida dessas comunidades não é escola, nem a
religião, nem a televisão, tampouco a internet que está chegando por lá, ainda timidamente,
pois só existem computadores ligados à rede mundial em uma escola localizada na sede do
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município. Toda a fonte de realização, de trabalho, de alegria, de felicidade, de esperança e
que também, ao contrário, inspira tristeza, medo, desesperança e fonte de toda a espera é a
chuva.
Nas escolas, todas as crianças e jovens sabem falar da importância dela em suas vidas.
É ela também quem determina o tempo dos alunos, principalmente, os do sexo masculino
permanecerem na escola, a escola fica à mercê dela. “Ah! Quando o inverno é bom, a gente
num quer mais saber da escola, vamos todos pra lá. Da roça a gente tira nosso o sustento e a
escola? dizem que a gente estuda para arranjar emprego mais aqui não tem emprego, o
emprego que tem aqui é a roça, então,a escola fica pá depois”. De fato, quando chega o
período das chuvas, a maioria dos pais tiram os filhos da escola, os levam para ajudar na
agricultura. Muitos gostam e até preferem trocar a escola pela roça; outros, no entanto,
conseguem visualizar na escola uma força de mobilização social: “eu vou para a roça porque
tenho que ir mesmo, mais o que eu quero mesmo é me formar para ser professor ou guia do
Parque, eu quero trabalhar na sombra, a roça acaba com a gente” (Roberto, 17 anos).
Talvez a chuva, ou a falta dela, que já foi motivo dos mais demagógicos discursos
políticos desde o início de nossa história, dizem que a princesa Isabel (aquela que assinou a
Lei Áurea) teria dito que gastaria até a última pedra preciosa de sua coroa para acabar com a
seca no sertão brasileiro, até as mais descaradas propostas eleitoreiras, talvez seja a questão
ambiental mais central da existência humana no semiárido brasileiro. E, enquanto a chuva
ordena toda a vida daquele povo, a escola discursa sobre aquecimento global e outros temas
sem sequer perceber a verdadeira ligação que há entre os dois fenômenos, o da seca e da
camada de ozônio.
Se é a educação ambiental o enfrentamento pedagógico das questões ambientais, é
necessário que a escola e seu currículo percebam a vocação, as diferenças, as questões
relacionadas ao meio natural que afeta determinada região ou população e trazê-las para um
contexto maior e clarificar as ligações que existem entre elas e as outras questões ambientais,
que refletem no comportamento humano com relação ao meio ambiente em todo o mundo.
Porque, se assim como o planeta Terra, a humanidade também é uma só, todos os problemas
ambientais de ordem planetária, mundial, global e local estão “naturalmente” e socialmente
ligados e, se não houver essa percepção, mais difícil ainda se tornará a aplicação de qualquer
ação que vise a uma verdadeira e eficaz educação ambiental.
Tudo isso certamente desembocará em um problema social e pedagógico. Social,
porque, em um mundo permeado de contrastes, o encontro com o outro e suas diferenças será
sempre inevitável; e pedagógico porque essas diferenças terminam se encontrando na escola,
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conduzidas por seus agentes e atores, quais sejam, alunos, professores, coordenadores e as
instituições que elaboram os currículos escolares. E, quando um saber é explicitamente
reprimido e ignorado pelo outro, não quer dizer que com isso ele deixe de atuar ou
desapareça; ao contrário, ele se voltará explodindo em conflitos, confrontos, hostilidades e até
mesmo em violências. O reprimido tende a voltar reforçado e multiplicado (SILVA, 2000).
Sabemos que seria um exagero esperar que todos os problemas ambientais do País e
do mundo fossem resolvidos nos bancos da escola, mas ela, como uma instituição autorizada
e legitimada para transformar indivíduos em cidadãos com aptidão para lidar com situações
conflitantes tanto na esfera individual quanto social, não perceber a realidade em que estão
inseridos seus sujeitos, seria pertinente perguntar que valor pedagógico terá seu discurso
ambiental. Se, no caso específico das escolas estudadas nesta pesquisa, observa-se um
descontentamento entre os alunos, refletido nos índices de reprovação e evasão, pode ser que
o motivo não esteja unicamente no currículo da educação ambiental, mas pode partir daí a
pista que leva ao esclarecimento das razões da falência da escola, pelo menos neste caso.
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