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RESUMO

A Educação Ambiental Dialógica busca a inserção dos saberes populares na construção de
uma práxis crítica, reveladora de uma nova forma de conceber o conhecimento. Dessa forma,
os indígenas, diante de sua tradição cultural ancestral, mostram que têm muito a colaborar
com a tessitura de práticas educativas ambientais. Nesta pesquisa tenho como objetivo discutir
como os saberes ancestrais dos Tapeba de Caucaia (CE) podem contribuir e dialogar com a
Educação Ambiental Dialógica. Nesse sentido, esta pesquisa nasceu com o propósito de
colocar em cena e em relações igualitárias as lógicas, práticas e modos culturais diversos de
pensar, atuar e viver desse povo, de modo que possamos atentá-las de forma solidária. A
pesquisa é qualitativa (MINAYO, 2007), de caráter etnográfico (GEERTZ, 2008). A maior
coleta de dados se deu a partir da relação, do estar com eles, dentro de suas realidades. Ainda
assim, contei com a realização de entrevistas, narrativas orais e do Círculo Dialógico
(FIGUEIREDO, 2012), resultado da aliança entre o Círculo de Cultura proposto por Paulo
Freire e o Círculo Dialógico-Afetivo Ecobiográfico, sinteticamente chamado de Círculo
Ecobiográfico, abordagem construída por Ferreira (2011). Paulo Freire está enraizado em
todas as partes deste trabalho, por meio de suas contribuições teóricas e práticas. A Educação
Ambiental Dialógica (FIGUEIREDO, 2007) toma para si os aportes deixados por esse autor e
dialoga com a Educação Ambiental Crítica para, assim, nascer de maneira sólida e sensível ao
cenário educacional, social e político. A Perspectiva Eco-Relacional, desenvolvida por
Figueiredo (2007), aponta para o horizonte da relação afetiva com o ambiente. Ciampa (2004;
2005) deu preciosa contribuição ao servir de suporte para a reflexão e entendimento sobre a
questão da identidade. Por sua vez, Aníbal Quijano (1993; 2005; 2010), Walsh (2008) e
Figueiredo (2009; 2010) foram essenciais para a discussão acerca da
colonialidade/descolonialidade. Já para tratarmos a respeito da Interculturalidade Crítica,
servimo-nos dos aportes deixados por Walsh (2008), Fleuri (1998), Figueiredo (2009b).
Como contribuição da Ancestralidade Tapeba para o fazer e o pensar em Educação Ambiental
Dialógica, podemos dizer que os saberes ancestrais ultrapassam o entendimento de meros
registros históricos e são sentidos como guardiões da sabedoria de todo um povo, conotando,
também, ensinamentos para a convivência em grupo. Esses saberes revelam que o trato com o
ambiente deve se dar de forma afetiva a partir do respeito, do cuidado e da valorização. Além
disso, a Ancestralidade Tapeba acredita numa relação horizontal entre todos os elementos da
natureza, na qual o amor é cultivado, sendo todos essenciais a uma vida em harmonia. O Toré,
por sua vez, é um exemplo de coesão, organização dos participantes e sua conexão com a
espiritualidade, fundamental para uma prática educativa nesse âmbito. Os indígenas têm a
sabedoria e a paciência de acatar o tempo natural do ciclo da vida, esperando o melhor
momento para realizar suas atividades de pesca, caça e plantio. Além disso, ensinam a ter o
ambiente como parceiro, demonstrando preocupação com as gerações futuras.
Palavras-chave: Saberes Ancestrais Indígenas; Educação Ambiental Dialógica; Identidade;
Colonialidade/Descolonialidade; Interculturalidade Crítica; Tapeba.
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ABSTRACT

Dialogic Environmental Education seeks to include indigenous values and knowledge in the
construction of a critical praxis that reveals a new way of conceiving knowledge. In this
manner, indigenous peoples, given their ancient cultural tradition, can contribute greatly to the
fabric of environmental educational practices. In this thesis I discuss how the ancient
knowledge of the Tapebas located in Caucaia (CE) can contribute and dialogue with Dialogic
Environmental Education. In this manner, this research project was born out of the intent to
apply egalitarian logical relations to diverse cultural practices and ways of thinking, acting,
and living as a means of approaching these relations in a unified and supportive fashion. The
research is both qualitative (MINAYO, 2007) and ethnographic (GEERTZ, 2008). For the
most part, data collection occurred through the development of a relationship with the
Tapebas, within their daily living conditions. At the same time, I also utilize interviews,
narratives, and the “Dialogic Circle” (FIGUEIREDO, 2012), a juxtaposition of the Cultural
Circle proposed by Paulo Freire and the Ecobiographical Affective-Dialogic Circle (a term
frequently shortened to “Ecobiographical Circle”) (FERREIRA, 2011). This research project
is indebted to Freire’s practical and theoretical contributions. Environmental Dialogic
Education (FIGUEIREDO, 2007) not only utilizes his theoretical background, but it also
dialogues with Critical Environmental Education in order to be accurately applied to a given
socio-political and educational setting. The Eco-Relational Perspective developed by
Figueiredo (2007) combines the affective relationship perspective with the environment.
Ciampa (2004; 2005) has also made an important contribution by establishing the basis for
reflecting and understanding the concept of identity. Additionally, Aníbal Quijano (1993;
2005; 2010), Walsh (2008), and Figueiredo (2009; 2010) were of paramount importance to
the discussion of coloniality/decoloniality. Finally, in order to approach Critical
Interculturality, this study benefits from the theoretical background offered by Walsh (2008),
Fleuri (1998), and Figueiredo (2009b). Ancestral Tapeba contributions regarding acting and
thinking in Dialogic Environmental Education are essential for harmonious living in three
ways. First, ancient knowledges go beyond mere historical registers and are stores of
knowledge for an entire people; these different forms of knowledge also act as guidelines for
community cooperation. Second, the Tapeba create an affective relationship with the
environment stemming from respect, care, and valorization. Finally, Tapeba ancestry believes
in a horizontal relationship between all elements of nature in which love is cultivated. In this
context, the Toré ritual is an example of cohesion, participant organization, and spiritual
connection, all essential values to such an educational practice. In addition to demonstrating
patience and knowledge in daily activities such as fishing, hunting, and harvesting, the
Tapebas teach us how to coexist with the environment by expressing concern with future
generations.
Keywords: Ancient Indigenous Knowledge; Dialogic Environmental Education; Identity;
Coloniality/Decoloniality; Critical Interculturality; Tapeba.
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1.

INTRODUÇÃO

Tudo o que se passa no onde vivemos é em nós que se passa.
Tudo que cessa no que vemos é em nós que vemos.
Fernando Pessoa

A Educação Ambiental Dialógica (EAD) busca a inserção dos saberes populares na
construção de uma práxis crítica, reveladora de uma nova forma de conceber o conhecimento.
Diante disso, os saberes ancestrais indígenas mostram que têm a contribuir com a tessitura de
um fazer e pensar em EAD, já que trazem à tona traços importantes de uma cultura
tradicional, esquecida ao longo da história do nosso país. Os saberes ancestrais indígenas são,
portanto, importantes fontes de conhecimento elaborado por um povo e repassado de geração
à geração, por meio da convivência diária, dos ensinamentos dados através da oralidade e da
prática cotidiana.
Nesta pesquisa, busquei discutir como os saberes ancestrais dos Tapeba de Caucaia
(CE) podem contribuir e dialogar com a Educação Ambiental Dialógica. Como objetivos
específicos, tive:


Analisar como os saberes ancestrais podem favorecer a afirmação da identidade
indígena dos professores Tapeba da Escola Diferenciada de Ensino Fundamental e
Médio do Trilho;



Perceber como se tem dado a relação entre identidade indígena Tapeba e as condições
contextuais capitalistas, modernas, da sociedade eurocêntrica, neoliberal;



Estabelecer relações entre pressupostos da Colonialidade/Descolonialidade e
Interculturalidade Crítica com as ações pedagógicas dos professores Tapeba.

Os(as) professores(as) e lideranças da comunidade foram os(as) colaboradores(as) e
coautores(as) deste trabalho, sendo todos(as) indígenas tapebanos(as), de histórias de vida
marcadas pela luta e vivência no movimento indígena.
Desenvolvi esta pesquisa no ano de 2011 e no primeiro semestre de 2012.
Inicialmente, inseri-me no contexto da Escola Diferenciada de Ensino Fundamental e Médio
do Trilho, buscando uma aproximação com as pessoas da comunidade ali presentes. Para
tanto, também participei de eventos e celebrações por eles(as) realizados(as) para conhecer e
descobrir o universo estudado. Após essa primeira fase, a fim de explorar questões referentes
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aos saberes ancestrais e à educação ambiental, realizei atividades específicas com os(as)
professores(as) e algumas lideranças.

1.1 Meu interesse pela temática

A origem desta pesquisa aconteceu a partir das discussões ocorridas no Grupo de
Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental Dialógica, Educação Intercultural, Educação e
Cultura Popular (GEAD) da Universidade Federal do Ceará (UFC), as quais abordavam
questões acerca da colonialidade/descolonialidade, da interculturalidade crítica, dos saberes
ambientais ancestrais e da educação indígena. Desde o início da minha inserção no GEAD,
fiquei encantada pelo estudo da/com as comunidades indígenas, o que foi, aos poucos,
tornando objeto de desejo para um estudo mais aprofundado.
Durante a minha trajetória acadêmica como estudante do curso de Psicologia fui
membro e bolsista de extensão do Laboratório de Pesquisa em Psicologia Ambiental
(LOCUS), fato que também me proporcionou refletir sobre a relação entre o ser humano e o
seu entorno, mas em seu caráter psicossocial, tendo como guia a afetividade (sentimentos e
emoções).
Na atividade de extensão mencionada, tive a oportunidade de trabalhar com alunos(as)
da 9ª série de escolas públicas circunscritas na Secretaria Executiva Regional III (SER III).
Realizei reflexões e intervenções ancoradas na interdisciplinaridade acerca do bairro em que
estavam localizadas suas escolas, em busca de proporcionar processos de apropriação de
informações sobre esse espaço, favorecendo a formação de novas percepções ambientais e a
consequente participação dos alunos nos rumos da gestão pública urbana.
Ainda como membro do LOCUS, participei voluntariamente de uma pesquisa que
tinha como propósito aprimorar os estudos da inter-relação pessoa/ ambiente (físico) no
campus do Benfica, tendo como eixo orientador a afetividade. Assim, busquei compreender
como os(as) frequentadores(as) [estudantes, professores(as), servidores(as)] desse campus o
percebiam e quais as implicações dessa percepção no seu comportamento.
Após estudo apurado sobre os afetos dos(as) frequentadores(as) do campus do
Benfica, foram sugeridas possíveis intervenções que provavelmente gerariam uma maior
estima positiva em relação ao campus. Assim, foi feita uma alerta para que as gestões não
fizessem mudanças que culminariam numa elevação da estima negativa em relação a esse
ambiente. Esta experiência levou-me a reflexões como: De que forma meus afetos podem me

15

mobilizar a fim de eu possa ter um maior envolvimento com os lugares em que habito e com
as pessoas que me relaciono?
Dessa forma, pus-me a pensar: Como ser solidário(a) em uma sociedade de
solitários(as)? Como se fazer mostrar parceiro(a) quando não se conhece (e nem se deixa
conhecer) quem caminha ao seu lado? Isso me faz pensar que somos muitos(as) e ao mesmo
tempo somos apenas um(a), centrados(as) em nós mesmos(as). A visão holística do ser
humano é deixada de lado do mesmo modo que somos cada vez mais imprimidos(as) a
olvidar os sentimentos e apenas cultivar a matéria desconectada da espiritualidade, do
cognitivo, da intuição.
Assim, tenho meu percurso acadêmico marcado pelo envolvimento em discussões que
buscam refletir sobre a questão socioambiental, no intuito de apontar novas alternativas para a
construção de uma sociedade sem preconceitos e valores alienantes, colonializantes, em
harmonia com o entorno que se encontra dentro e fora de nós (WALSH, 2008), na qual se
quer um mundo melhor a ser compartilhado por todos(as) [humanos(as) e não-humanos(as)].
Para que haja um melhor entendimento acerca do que quero dizer com os termos
utilizados no final do parágrafo acima, faz-se necessária uma explicação dos mesmos. Como
valores alienantes e colonializantes, tomo como referência os valores eurocêntricos,
capitalistas, os quais são impostos de forma silenciosa e eficiente, sem oportunizar uma
atitude reflexiva, de caráter crítico, por parte das pessoas, prendendo-as cada vez mais a essa
lógica hegemônica, neoliberal, sendo apenas “abraçados” como únicos valores possíveis em
nossa sociedade.
Ao falar em “viver em harmonia com o entorno” refiro-me ao respeito e ao cuidado
que devemos ter em nossas relações com os seres humanos e não-humanos, sendo estes
animais, plantas, minerais. Resumindo, viver em harmonia com tudo que integra (e nos
integra) o mundo que vivemos de forma singular e especial. Valorizar o(a) outro(a), seja
este(a) o que for, é um passo para a construção de um planeta solidário, no qual todos(as)
estão em uma relação de igualdade.
Segundo Aníbal Quijano, a colonialidade “é um dos elementos constitutivos e
específicos do padrão mundial do poder capitalista. [...] Origina-se e mundializa-se a partir da
América” (2010, p.84). A colonialidade atua sobre o indivíduo no campo do imaginário, da
subjetividade, manipulando, forjando ideias e desejos. Ela se diferencia do colonialismo à
medida que este aborda a dominação de um povo sobre o outro, sob uma perspectiva política
e econômica, focada no território, riquezas, bens naturais e materiais, assim como matéria-
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prima. A comunidade indígena é um exemplo da dupla dominação do colonialismo e da
colonialidade. Há anos, vem sofrendo com invasões político-econômicas, assim como com
devastações no campo da sua cultura, língua, e de seus hábitos, entre outros.
Diante disso, trabalhar com um grupo indígena apresentou-se como um desafio, pois
lidei com uma parcela de nossa sociedade que tem sido excluída e inferiorizada em sua
cultura e nos seus modos de ser e estar no contexto brasileiro e americano desde o início da
colonização.
Sinto-me, assim como penso que cada americano deveria sentir-se, devedora do que
sou e do que somos enquanto nação a esses povos, pois, afinal, nossa sociedade se fez à custa
do sangue e do suor desses(as) que foram taxados(as) de selvagens, preguiçosos(as), tendo
suas terras roubadas, sendo aviltados(as) em sua cultura e “catequizados”(as) para seguir os
interesses dos homens brancos exploradores (e quem seriam estes senão nós mesmos?).
Nesse sentido, como afirmam Menezes & Bergamaschi, o encontro com os indígenas
“evoca o passado que nos constitui e que produz a memória e a história do que somos. [...]
Deparar com isso nos afeta e aflora o medo de assumir as marcas indígenas de nossas
identidades americanas” (2009, p.31).
Os trabalhos que realizei ao longo da minha trajetória acadêmica sempre estiveram
inseridos no âmbito social. Os(as) indígenas representam para mim uma parcela do social
extremamente instigante e historicamente negada, com os quais me sinto solidária e
responsável. Estar com eles na realização de um trabalho, caminhou para além dos muros da
formalidade acadêmica, foi para mim um avanço na minha constituição enquanto ser humano
comprometido(a) com o(a) outro(a), eticamente envolvida nessa relação.
A escolha pelo povo Tapeba para o desenvolvimento da pesquisa se deveu a dois
fatores. O primeiro deles foi a afinidade que sinto em relação a esse povo. Os Tapeba me
fazem lembrar a minha infância, período no qual toda a família estava junta integralmente,
sendo Caucaia (e suas praias) um local onde íamos com muita frequência. Lá, deparávamonos constantemente com os(as) indígenas ali residentes. Lembro meu pai dizendo, apontando
para uns casebres bem simples, sujos, à beira do rio Ceará: “Olhem, ali moram os índios”.
Esta frase faz-me recordar o fascínio que sentia ao vê-los à beira da estrada, expondo seus
trabalhos de artesanato ou mesmo vendendo frutas ou animais.
Eu me questionava: Como eles vivem? Como preparam sua comida? Como esses(as)
meninos(as) brincam? Perguntas como essas eram recorrentes e faziam parte das minhas
inquietações ao ver e ouvir falar desse povo. Além disso, quando cursava o ensino
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fundamental e médio, tinha uma amiga (que me acompanha até hoje) que morava no
município de Caucaia.
Por conta disso, ela era motivo de brincadeira e chacotas por parte de toda a turma,
sendo chamada de índia, de Tapeba. Percebia que isso era uma forma de inferiorizá-la, o que
a deixava muito triste. Naquela idade, não entendia porque chamar alguém de índio era
considerado uma ofensa. O que esse povo tem? Como eles são? Por que ninguém pode chegar
perto deles? Essas eram algumas de minhas indagações na época. A visão que tinha, porém,
era muito marcada pelas influências da educação eurocêntrica e colonialista que vivenciei, a
qual ressaltava o lado exótico desse povo, mas que busco questionar e ressignificar a cada dia.
Como segundo fator tive a pouca distância física que me encontro dos Tapeba.
Caucaia está a 16 km de Fortaleza, sendo esta proximidade um ponto que ajudou na
realização da pesquisa, pois é rápido o acesso à comunidade.
Sabemos da difusão da ideologia pelos europeus de que os(as) índios(as) são seres sem
capacidade, inferiores, e que, portanto, deveriam ser domesticados(as), civilizados(as),
incorporando valores dos(as) não índios(as) de maneira escrava, desrespeitosa.
Essa ideologia assume as marcas da colonização eurocêntrica, moderna, capitalista,
que dá formas ao mundo globalizado do século XX, inaugurando a colonialidade, um
movimento que deve ser considerado em sua relação com a modernidade (FIGUEIREDO,
2010).
Levar em consideração as lógicas, racionalidades e conhecimentos distintos, a partir
de um horizonte descolonializador para a construção de sociedade e Estados radicalmente
distintos (WALSH, 2008) foi um guia imprescindível para elaboração desta pesquisa, que
partiu da ideia que os saberes tradicionais são fundamentais para o rompimento da lógica
moderna.
De acordo com Menezes & Bergamaschi, “A cultura indígena é forte, tem raízes
profundas na terra que a reconhece e a guarda com cuidado, fecundado-a” (2009, p.236).
Nesse sentido, trabalhar com os saberes ancestrais indígenas foi uma escolha a fim de
desvelar novas formas de conceber a realidade, ressaltando lógicas, racionalidades e modos
socioculturais de viver historicamente negados e subordinados.
Boaventura de Sousa Santos colabora com esse pensamento afirmando que: “as
epistemologias do Sul são o conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam essa
supressão, valorizam os saberes que resistiram com êxito e investigam as condições de um
diálogo horizontal entre conhecimentos” (SANTOS, 2010, p. 19).
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Nesse sentido, intuí de fazer esses saberes provenientes das epistemologias do Sul
assumirem status de conhecimento, para uma construção articuladora e interculturalizadora de
conhecimentos no plural, desconstruindo a ideia eurocêntrica de ciência e conhecimento como
únicos e singulares (WALSH, 2008).
Como prática interculturalizadora, entendo a efetivação do reconhecimento, respeito,
consideração das variadas culturas para a construção de saberes constituídos pela diversidade,
longe da homogeneização capitalista, eurocentrada. Ainda nessa perspectiva, trabalhei com o
intento da descolonialidade, que é a “superação dessa lógica redutora, excludente, elitista,
hierarquizante, opressora, subalternizante, coisificadora” (FIGUEIREDO, 2010, p. 4).
Nesse contexto, os seres humanos se reconhecem como tal a partir do contato com
o(a) outro(a), tomando o(a) outro(a) como referência para a construção do que somos.
Enquanto estudante de psicologia, minhas indagações estavam atreladas à construção da
identidade com a sua relação com o ambiente. Como o ser humano se constrói enquanto tal a
partir da sua vivência e percepção do ambiente? Hoje, reconheço em meu caminhar outras
questões: Como os processos que atuam e permeiam o imaginário dos indivíduos concorrem
para a construção da identidade destes? Acredito que a psicologia social contribui bastante
acerca destes questionamentos.
Para a psicologia social, a identidade pode ser concebida como um fenômeno
subjetivo e dinâmico resultante de uma dupla constatação de semelhanças e diferenças entre si
mesmo, os(as) outros(as) e alguns grupos. Do ponto de vista desse campo da psicologia,
diversos processos permitem explicar a identidade, os quais intervem na elaboração de
conhecimentos e de crenças sobre si mesmo(a), sobre os(as) outros(as), assim como sobre os
grupos de pertença e de não pertença dos indivíduos. Esses processos também permitem fazer
comparações, das quais provém a percepção de semelhança e diferença, que é o fundamento
do sentimento de identidade (DESCHAMPS e MOLINER, 2009).
Antônio da Costa Ciampa (2004; 2005) mostra-nos quão difícil é precisar nossa
identidade a partir do que pensamos sobre o que somos. Ao afirmar nossa identidade a partir
da tentativa de dizer quem somos, estamos sendo autores e personagens de uma história criada
por nós mesmos. O autor é personagem da história e vice-versa. Nesse sentido, somos, ao
mesmo tempo, autores/personagens que se escondem e se revelam por meio de nossos(as)
personagens/autores. A identidade configura-se, portanto, como uma totalidade – unidade de
contrários, de multiplicidade e de mudanças.
De acordo com Ciampa (2005), a questão da identidade é intrínseca ao ser humano.
Este autor pensa a identidade a partir de um viés psicossocial. A identidade deve ser analisada
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levando em consideração a ideia de metamorfose, transformação – de constante mudança.
Apesar disso, não podemos deixar de atentar para o constante disfarce em sua dinâmica real
de permanente movimento, quando parece mostrar-se estática a cada momento.
Os Tapeba estão em um intenso e permanente contato com os(as) não índios(as), o que
desembocou e reforçou ainda mais inquietações presentes e formadoras desta pesquisa: como
esses indivíduos se individualizam, formam a sua identidade, reconhecendo-se e afirmando-se
como índio(a) nas condições presentes? Como seus saberes ancestrais podem trazer
contribuições para a Educação Ambiental? Será que o termo “saberes ancestrais” é familiar a
eles? O que chamam de saberes ancestrais? Como se aproximam e até que ponto se
distanciam deles? Esses saberes ancestrais estão presentes no dia-a-dia da comunidade? De
que maneira acontece? Como está sendo sua apropriação? Quais elementos conservam dessa
herança cultural? De que forma utilizam esses saberes? Até que ponto a Educação Ambiental
na escola está levando em consideração esses saberes ancestrais indígenas?
A realização desta pesquisa se deu na Escola Diferenciada de Ensino Fundamental e
Médio do Trilho, localizada no município de Caucaia, voltada para a comunidade Tapeba.
Escolas diferenciadas indígenas são as escolas de cada povo indígena, elaboradas a partir do
que as comunidades pretendem e pensam. Nessas escolas, as práticas educativas baseiam-se
na própria educação, cultura, costumes, tradição, conhecimentos, língua materna (quando
ainda se tem) e religião, obedecendo a seu próprio calendário escolar. Nesse sentido, essas
escolas têm seus próprios projetos político-pedagógicos, com intuito de atender às demandas
específicas de cada comunidade. Dessa forma, as escolas diferenciadas indígenas:
[...] pautam suas ações e estratégias de transmissão, produção e reprodução de
conhecimento na proposta de possibilitar às coletividades indígenas a recuperação
de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização
de suas línguas, tradições e ciências, a defesa de seus territórios e outros direitos
básicos, além de lhe dar acesso adequado às informações e aos conhecimentos
técnicos e científicos da sociedade global, necessários à garantia e à melhoria da
vida pós-contato. (LUCIANO, 2006, p. 159).

A instituição escolar diferenciada é toda composta por índios(as) da comunidade. Ela
é, em sua essência, pensada a partir das necessidades e peculiaridades indígenas, procurando
incorporar significados relacionados à questão da diferença cultural. Os(as) indígenas
estabelecem os primeiros contatos com a sua cultura por meio da família, da comunidade em
que vivem e fazem parte. Além disso, a escola também assume o papel de socialização, de
troca e afirmação dos seus saberes ancestrais.
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Dessa forma, a escola diferenciada tem o currículo diferenciado e aproxima-se da vida
do(a) índio(a) de modo a evitar preconceitos e discriminações que podem ocorrer em uma
escola fora desse contexto. A escola diferenciada, portanto, apresenta-se como um espaço a
ser estudado, pois apesar de fruto das conquistas indígenas no campo educacional frente às
políticas públicas do Estado, ela (enquanto instituição) contém elementos da sociedade
letrada, proveniente do sistema do(a) não índio(a) de ensino-aprendizagem.
A escola diferenciada, portanto, destaca-se pelo seu papel político diante das
reivindicações dos movimentos indígenas e indigenistas (que são iniciativas formuladas pelas
diferentes esferas do Estado brasileiro a respeito das populações indígenas), representando o
protagonismo indígena na luta pela demarcação da terra, pela busca de autonomia, liderança e
reconhecimento.
A Constituição Brasileira de 1988 abre espaço para discussão da educação indígena
brasileira especialmente no caput do artigo 210 - que diz que “serão fixados os conteúdos
mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e
respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” – e no seu 2º parágrafo,
assegurando também a “formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos,
nacionais e regionais”. Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996
avança também no tratamento da questão, contemplando a educação escolar indígena com
cinco artigos, distribuídos em três capítulos diferentes.
Segundo Grupioni (1991), a LDB dá um salto significativo para a consolidação do
direito das populações indígenas a uma educação específica e diferenciada, que contemple a
diversidade étnica e cultural existente no país. De acordo com o referido autor, são seis pontos
positivos que merecem ser ressaltados com a LDB, a ver: uso de línguas maternas e processos
próprios de aprendizagem; vinculação ao Sistema Nacional de Educação; participação das
comunidades indígenas na formulação de programas educacionais; programa de formação de
recursos humanos especializados; desenvolvimento de programas, currículos, calendários e
material didático específicos e diferenciados; isonomia salarial entre professores índios e nãoíndios.
Já o Plano Nacional de Educação (PNE), promulgado em 2001, apresenta um capítulo
sobre a educação escolar indígena, dividido em três partes. Na primeira parte, há um breve
diagnóstico de como tem ocorrido a educação escolar dos povos indígenas. Na segunda, são
apresentadas as diretrizes para a educação escolar indígena. Na terceira parte, estão os
objetivos e metas a serem atingidos, a curto e longo prazo.
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O PNE atribui aos sistemas estaduais de ensino a responsabilidade legal pela educação
indígena assim como declara como uma das metas a profissionalização e o reconhecimento
público do magistério indígena, com a criação da categoria de professores indígenas como
carreira específica do magistério e com a implementação de programas contínuos de formação
sistemática do corpo docente indígena.
No Ceará, a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), com apoio da Associação
Missão Tremembé, assiste as escolas diferenciadas indígenas adotando medidas que visam
atender às seguintes necessidades do ensino nas terras indígenas: dotação de recursos
humanos, materiais e financeiros específicos à demanda educacional indígena; formação
inicial, que é o Magistério Intercultural Indígena; formação continuada aos professores índios
e não índios que atuam nas escolas das aldeias; manutenção da rede física das escolas
indígenas; alimentação escolar; transporte escolar; publicação de material didático específico
às escolas indígenas. Não podemos deixar de lembrar que mais recentemente, outro modelo
de educação indígena passou a ser implementado e oferecido pelo Departamento de Educação
da UFC, sendo apoiado pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI).
Dentro da escola diferenciada dos Tapeba, tive como parceiros(as) participantes da
pesquisa um grupo de professores(as) indígenas. Os(as) professores(as) das escolas
diferenciadas indígenas são indígenas escolhidos(as) pela própria comunidade, os(as) quais
passam por um programa de formação de professores indígenas para iniciarem suas
atividades.
A eleição do(a) professor(a) indígena é fundamental para o reconhecimento e apoio da
comunidade e garante o vinculo cultural e de respeito mútuo. O trabalho com esse grupo foi
realizado com o intuito de produção de um saber parceiro, que foi facilitado pelo diálogo, o
qual possibilitou ampliar a leitura de mundo do contexto em questão.
Parti, assim, dessa leitura para construir, reconstruir, significar e ressignificar a
realidade estudada. A constituição de um saber parceiro se dá a partir do diálogo com os
autores sociais, baseado na amorosidade, no respeito, visando uma verdadeira participação
dos envolvidos.
Segundo Figueiredo (2007), o ser humano é um ser de relações plurais, com
capacidade para organizar reflexivamente seu pensamento, renunciando, através do diálogo, a
condição de objeto e exigindo-se sujeito. Nesse sentido, este autor acrescenta que:

[...] o diálogo constitui a própria intersubjetividade humana, sendo ela relacional e
consubstanciadora da democracia, da alteridade, no afeto, na fé, na humildade de
saber-se inacabado e histórico. Ente de relações, o ser humano constrói sua
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transcendência na interação com o mundo, com os outros (FIGUEIREDO, 2007, p.
41).

Dessa forma, tentei perceber a construção da identidade (que é movimento,
transformação) desses professores que na sala de aula se encontram figurados no liame de
seus posicionamentos frente a essas culturas diversas e entrecruzadas. A escolha por se
trabalhar com professores(as) deveu-se ao fato de que estes(as), ao assumirem este papel,
estão em uma situação singular. Dentro do permanente contato dos Tapeba com os(as) não
índios(as), os(as) professores(as) da escola diferenciada dos Tapeba têm a função de
proporcionar uma educação que valorize a cultura e os valores indígenas. Como realizar essa
tarefa diante da constante imposição do padrão eurocêntrico de ser, estar e pensar? Acredito
estar aí a riqueza de explicitar o que esse povo tem a nos ensinar.
Para o reconhecimento do campo de pesquisa e primeiro contato com os(as)
parceiros(as), foram realizadas duas visitas à escola a fim de me inserir, conhecer e apreender
o contexto a ser trabalhado. Nessas visitas, conversei com professores(as) e coordenação com
o intuito de explicitar o propósito do trabalho e saber se o meu propósito também fazia parte
de seus anseios. Encontrei interesse e receptividade por parte da instituição (colegiado e
coordenação), acreditando, portanto, que esta pesquisa seria viável.
A relevância deste trabalho é percebida a partir do olhar diferenciado para a questão
dos saberes ancestrais indígenas, buscando trazer contribuições para a Educação Ambiental
Dialógica (FIGUEIREDO, 2007) a partir do momento em que traço reflexões acerca dos
saberes ancestrais indígenas e da descolonialidade ambiental (FIGUEIREDO, 2009), a qual
se volta para “o re-ligar com o cosmo, para a sustentabilidade [...], que desnuda a lógica
colonializante e favorece a transformação que se dá na tomada de consciência”
(FIGUEIREDO, 2009, p.12). Os saberes ancestrais podem ser entendidos como a herança
cultural construída ao longo dos anos, que remetem aos valores, raízes, crenças, ritos,
conhecimentos constituídos/constituintes pelas/das comunidades tradicionais.
Acredito que esta pesquisa ressalta os modos de formação da identidade indígena,
tentando compreender como e quais elementos dos seus saberes ancestrais favorecem essa
formação. Nesse sentido, acredito que esta pesquisa pode aflorar ações e pensamentos
providos de criticidade a fim de desvelar a realidade vigente, com potenciais transformadores.

1.2 Aproximando-me do Contexto
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Conversando com a professora Ana Maria a respeito do meu interesse pelo estudo da
temática indígena, fui convidada por ela para conhecer a escola do Trilho, pois ela teria que
visitar a instituição devido a uma função burocrática que havia assumido na Universidade
Estadual do Ceará (UECE). Muito empolgada, aceitei o convite e tratei logo de convidar uma
amiga para nos acompanhar.
No caminho, em meio a um gostoso bate-papo, a Ana Maria percebeu que estávamos
perdidas. Como podia ser? Ela costuma fazer esse percurso toda semana e ainda se perdeu?
Nunca vou conseguir chegar à escola sozinha, pensei. Rodamos por toda a comunidade, em
seus arredores, fomos e voltamos e nada de nos encontrarmos espacialmente. Depois de um
longo tempo, de parar e perguntar incontáveis vezes, conseguimos finalmente chegar à escola
do Trilho.
A primeira imagem que lembro é do trilho, tendo em suas margens casas, animais, lixo
e crianças. Um retrato da pobreza do lugar.
Imagem 1 – Foto da comunidade do Trilho.

FONTE: Arquivo da pesquisa. Caucaia, 2011.

Ao entrar na escola, deparei-me com uma construção muito bonita, porém, diferente
de todas as instituições escolares que já havia visto. Do portão já dava para ver todo o lugar.
O que mais me chamou atenção foi um círculo de concreto bem no centro da escola. Fiquei
me perguntando para quê aquilo servia, questionei a minha amiga e ficamos conversando
sobre o que poderia ser.
Depois de algumas visitas ao local, vim entender que aquele espaço era destinado ao
Toré - realizado no início de cada turno escolar – assim como às atividades grupais, palestras,
apresentações. Percebi que é um lugar bastante apropriado por todos(as) da escola e da
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comunidade, de uso comum e constante. Posteriormente, visitando algumas outras escolas
indígenas, vi que elas deixam reservado esse espaço para a realização do Toré, constituindo
um lugar de reafirmação de suas raízes culturais, de encontro.
A rotina da escola do Trilho gira em torno desse espaço, sendo qualquer atividade
motivo para ser realizada nesse local. Os(as) alunos(as) fazem seus lanches, brincam e
conversam dentro e ao redor do círculo, demonstrando intimidade com tal arquitetura. Além
disso, atividades extras, como palestras, feiras, entre outros, também costumam ocorrer em
volta desse espaço, assumindo, portanto, a qualidade de auditório da escola nessas ocasiões.
Imagem 2 – Foto da estrutura central da escola

FONTE: Arquivo da Escola do Trilho.

Retomando a narrativa do primeiro contato, lembro que Ana Maria tratou de resolver
os problemas que estavam esperando por ela. Eu e minha amiga ficamos sentadas no meio do
pátio, já que as salas estavam ocupadas devido ao curso de Magistério Indígena Superior
Intercultural, promovido pela UECE. Depois de algum tempo, passado o estranhamento,
resolvemos dar uma volta e explorar um pouco mais o espaço. Muita coisa nova, muito a ser
dito e explicado.
Voltamos ao nosso canto. Em seguida, a Ana Maria veio nos apresentar a diretora da
escola, Iolanda. Ela se mostrou bastante simpática, solícita, disponível para qualquer ajuda.
Falei de meu interesse em trabalhar com o povo Tapeba, em ocupar um espaço na escola e
encontrei receptividade para a realização das minhas intenções.
Hora de voltar. Já era tarde, meio-dia, queríamos almoçar. No caminho de volta, agora
sem tantas turbulências, já que tínhamos o roteiro para que não houvesse engano, retomamos
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a boa conversa. Depois de ouvir lindos poemas recitados por Ana Maria, tivemos que nos
despedir.
Em casa, feliz, entusiasmada com a visita e as possibilidades que me foram
apresentadas, fiquei pensando e amadurecendo as ideias referentes ao meu trabalho.
Conversas com o orientador, amigos e parentes... Finalmente estava decidida. Entrei em
contato com Iolanda, expliquei-lhe minhas intenções novamente, falei mais especificamente
da pesquisa. Ela me convidou para ir à escola e apresentar o meu projeto para os(as)
professores(as).
Mesmo com medo de ir sozinha, devido à experiência que tive de me perder, fui.
Havia combinado com Iolanda, os professores aguardavam por mim. Quando lá cheguei, a
diretora levou-me à sala onde todos(as) estavam realizando o planejamento para o semestre
seguinte. Apresentei-me.
Comecei a falar do meu projeto, eles me olhavam atentamente. Inicialmente, notei um
certo clima de desconfiança. Mesmo assim, senti-me segura. Expus minha vontade de estar ali
e com eles(as) construir um trabalho. Depois de alguns segundos de silêncio, dois professores
verbalizaram o interesse em participar da pesquisa. Ao longo dos meses, o restante do corpo
docente foi sentindo confiança, os laços afetivos foram se constituindo e toda a sensação
inicial foi superada. Obtive, assim, a aprovação deles(as) em poder fazer parte daquela escola,
em elaborar uma pesquisa com a ajuda e participação de todos(as).
Após uma cansativa, e também doce jornada, realizei a qualificação do projeto de
pesquisa. Ela foi muito produtiva, construtiva e me fez enxergar coisas que até então haviam
passado despercebidas. A partir dela, reestruturei meus objetivos e dei um novo sentido à
pesquisa. Cada intervenção foi importante para dar foco ao que se mostrava essencial. A ajuda
dos professores da banca foi fundamental neste momento.
Depois da qualificação, com o projeto aceito e aprovado pela banca e pelo corpo
docente da escola, tratei de marcar um encontro na instituição a fim de dar início às
atividades, à vivência. Quando cheguei ao lugar, a primeira aula do turno da tarde havia
começado há poucos minutos.
Algumas mulheres e meninas da comunidade assim como professoras da escola
estavam sentadas num canto, trançando palha de carnaúba para fazer trajes típicos a serem
vestidos na XII Festa da Carnaúba, cuja realização seria algumas semanas depois. Sentei-me
ao lado delas e conversamos. Percebi a naturalidade com que elas teciam aquelas palhas, que
logo se transformavam em belos sutiãs e saias.
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O fim da primeira aula aconteceu. Aproximou-se de nós a professora Graciana, que,
assim como os(as) demais professores(as), já tivera a oportunidade de conhecer no encontro
anterior. Ela anunciou que iria colher carnaúba “nos matos” com seus(suas) alunos(as) da 9ª
série com o intuito de confeccionar objetos para expor e vender no evento.
Fiquei toda empolgada com a possibilidade de seguir com eles(as) nessa “aventura”, já
que Graciana falou que eles(as) teriam que entrar sem permissão em terrenos particulares,
pois a carnaúba está se tornando cada vez mais escassa devido à tomada dos terrenos
indígenas por posseiros(as).
Percorremos um longo caminho até o local. A caminhada foi bastante divertida, apesar
de cansativa, devido à distância e ao sol. Senti-me uma aluna, participando das conversas, das
brincadeiras. Conseguimos encontrar a matéria-prima pela qual procurávamos em uma
propriedade privada. Pulamos a cerca, pegamos o que queríamos e voltamos.
Ao chegarmos, bastante cansados e com sede, deixamos o material na sala da
coordenação. O recreio estava quase no fim. Aproveitamos, então, para lanchar. No final, fui
conversar com a professora Kelly, responsável pela biblioteca. Nesse papo, passamos o resto
da tarde.
Conheci o espaço, assim como seus problemas e projetos apontados pela professora.
Entusiasmada com tudo que estava vivendo naquela tarde, logo marquei de voltar à escola,
para que pudesse conhecer os livros da biblioteca, assim como vivenciar com os(as)
alunos(as) o estar nesse ambiente.
Dessa forma, passei a estar na escola toda semana, quase todos os dias. Estive com
eles(as) em vários momentos. Naturalmente, fui me sentindo parte daquela comunidade. Pude
vivenciar o dia-a-dia, os problemas e as lutas que enfrentam.
Dessa maneira, nasceu a minha convivência com os Tapeba. Por meio dela, passou a
existir este trabalho de pesquisa, o qual só foi possível pelo estar junto, pela aceitação e
colaboração. Encontrei parceiros(as) não só para a elaboração de um trabalho acadêmico, mas
para a (con)vivência de uma jornada diária. Desse modo, nutrida de segurança, confiança e
amizade minha pesquisa nasceu e criou forma.
A seguir, exponho algumas fotos que retratam a estrutura da escola do Trilho.
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Imagem 3 – Foto da biblioteca da escola.

FONTE: Arquivo da pesquisa.

Imagem 4 – Foto do terreno da escola.

FONTE: Arquivo da pesquisa.

1.3 O que vem a seguir

O primeiro capítulo traz a contextualização da comunidade indígena Tapeba,
abordando aspectos históricos e atuais, além de culturais e políticos. Acredito ser importante
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essa contextualização, pois esta se aproxima da realidade por eles vivida, na medida em que
traz em seu corpo fragmentos da fala de personagens do próprio povo.
No segundo capítulo, faço uma interlocução teórica entre os autores que deram suporte
para a realização desta pesquisa. Abordo o conceito de identidade, tendo como base
principalmente os estudos de Ciampa. Trago à cena a Educação Ambiental Dialógica de
autoria de João Figueiredo, a qual tem em seu bojo a Educação Popular Dialógica de Paulo
Freire e a Educação Ambiental Crítica.
Trato também da questão da colonialidade/descolonialidade por meio de uma
discussão dos pilares da nossa sociedade moderna/capitalista contando com reflexões feitas
por Aníbal Quijano, Catherine Walsh e João Figueiredo. Por fim, falo sobre a
interculturalidade crítica, trazendo as contribuições novamente de Catherine Walsh e João
Figueiredo, assim como de Reinaldo Fleuri.
No terceiro capítulo, exponho a metodologia utilizada. Apresento os instrumentos, os
colaboradores e cada etapa realizada na pesquisa.
O quarto capítulo traz a discussão dos resultados obtidos. Elaboro uma reflexão acerca
dos dados colhidos traçando uma análise por meio de conexões com o material estudado.
Por último, exponho a conclusão do trabalho a fim de explicar de forma breve todo o
apanhado desta pesquisa, delineando contribuições deixadas por mim através dela.
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2. CONTEXTUALIZANDO A COMUNIDADE INDÍGENA TAPEBA

A possibilidade de realizarmos um sonho
é o que torna a vida interessante.
Paulo Freire

Neste capítulo, farei um esboço da história dos Tabepa, abordando aspectos da sua
história, cultura, luta e atualidade. Para tanto, trarei relatos dos(as) colaboradores(as) desta
pesquisa que vivenciaram e vivenciam a realidade contada.
A comunidade indígena Tapeba origina-se de fragmentos de variadas sociedades
indígenas nativas agrupadas na Aldeia de Nossa Senhora dos Prazeres de Caucaia, a qual deu
origem ao município de Caucaia, localizado a 16,5 km da cidade de Fortaleza, no Ceará. As
três principais etnias que tiveram sua importância na origem dos Tapeba são: Pitaguari,
Tremembé e Cariri.
Os Tapeba habitaram inicialmente ao longo das margens do Rio Ceará. Hoje, eles
somam por volta de cinco mil índios e estão distribuídos em aproximadamente dezessete
comunidades, contando com a proteção jurídica e social da FUNAI.
Há vinte anos nessa aldeia, só tinha a casa da minha avó e de mais uma duas
pessoas, não existia nenhuma casa dessas. Hoje, vinte anos depois, depois das lutas,
das conquistas, a gente vai retomando e trazendo o povo (Margarida).

O nome Tapeba provém do tupi-guarani (comum às tribos indígenas que habitavam o
litoral brasileiro). Segundo Barreto Filho (1998), o nome da tribo constitui uma variação
fonética de itapeva (itá/tá,= pedra; e peva = plano, chato): "pedra plana", "pedra chata",
"pedra polida". Vale ressaltar que, assim como o nome Tapeba, a toponímia local é em grande
parte de origem tupi-guarani, como Caucaia, Iparana, Capuan, entre outros.
O reconhecimento enquanto índio Tapeba é um fato recente, que remete à conquista de
uma longa luta. Até a década de 80, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte eram dados, pela
FUNAI e por levantamentos produzidos por antropólogos e missionários, como os únicos
estados no Brasil, acrescidos do Distrito Federal, nos quais inexistiam índios. Isso conta da
época de 1863, quando o Presidente da Província deu por extinta a população indígena no
Ceará e incorporou patrimônios territoriais das aldeias.
No cenário cearense, em particular, a presença dos índios deixou de ser mascarada
quando a então Equipe de Assessoria às Comunidades Rurais - hoje, Equipe de Apoio à
Questão Indígena - da Arquidiocese de Fortaleza passou a atuar no município de Caucaia,
junto à coletividade dos Tapeba (BARRETO FILHO, 1998).

30

Dessa forma, os Tapeba travaram uma grande luta por seu reconhecimento que teve
início em 1982, por meio da intermediação de Dom Aluísio Lorscheider, mostrando a causa
desse povo através dos meios de comunicação. Além de reconhecimento, os Tapeba
reivindicavam a proteção de algumas áreas que ocupam atualmente, assim como a
recuperação do território da antiga Aldeia de Nossa Senhora dos Prazeres de Caucaia,
exigindo junto à FUNAI a demarcação de uma área indígena, contando com o apoio da
Arquidiocese de Fortaleza.
Vale ressaltar que reconhecer-se Tapeba também é um acontecimento recente. Até
pouco tempo atrás, era difícil ver algum(a) jovem afirmando-se indígena, assumindo-se
Tapeba. Segundo os(as) próprios(as) Tapeba, isso ocorria por conta do preconceito que
eles(as) sofriam pelos(as) não-índios(as), daí preferiam negar ou calar-se diante de uma
situação em que sua identidade indígena fosse exposta:

[...] a minha mãe conta que nossos avós contavam pra ela que a gente não podia
dizer que era Tapeba, não podia dizer aqui na Caucaia, por causa das questões
políticas, territorial. Minha mãe disse que eles eram proibidos de dizer, quem
dissesse que era, apanhava, ia preso(Kelly).
Porque no início, né, você se reconhecer como Tapeba era uma coisa de pessoa
imunda, é comedor de carniça, né, então, a gente tinha despeito (Assis).
Muitas das vezes, até hoje a gente passa por preconceito, discriminação, mas não é
como antes. Nós, antes, eu confesso que talvez os meus antepassados devem ter
sofrido muito. E eu, assim, paro às vezes pra pensar o quanto deve ter sido ruim
aquele momento, né (Graciana).

Infelizmente, a demarcação de terra ainda não foi oficializada. Desde 1985 o processo
encontra-se em Brasília. Muitas empresas e posseiros continuam adentrando em territórios
indígenas, sem respeito ao povo. A demarcação continua sendo motivo de lutas pelos Tapeba,
ou melhor, de todo o movimento indígena no Brasil:
O índio fora... o índio sem a terra é um peixe fora d’água. Nós queremo é mostrar
que nós somo trabalhador também. Eu queria que a sociedade entendesse o que é um
filho dum pobre sem ter a terra pra sustentar os filho, tá certo? Então é isso que nós
chora pela mãe Terra. Dela nós nascemo, dela nós vamo pra ela. Mas isso quando
tiver, é... Tupã mandar buscar (Cacique Alberto).

O que ocorre é que há um descumprimento do prazo estabelecido na Constituição
Federal para as demarcações de terras indígenas ocasionado por uma demora excessiva nesses
processos e pela falta de recursos e atrasos de ordem estrutural e política na FUNAI.
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No caso dos Tapeba, essa demora é potencializada pelo fato de a Prefeitura de Caucaia
haver questionado a demarcação da terra indígena Tapeba e com isso fazer com que o
processo retornasse ao ponto morto:
[...] em 85, a gente teve essa demarcação. Aí a terra foi reconhecida, foi, entrou um
processo, foi pra justiça, e hoje em dia tá lá tudo esperando. Isso aí é um sofrimento,
porque eu nessa época os meus filho era pequeno, hoje em dia eles já são tudo pai.
Minha filha mais velha tem 47 anos, né. Tenho 30 neto, e tenho 23, 33 bisneto, um
com oito filho, né, uma familhona muito grande. Sem ter onde morar, sem ter aonde
plantar, sem ter quase espaço pra preservar a cultura (Pajé Dona Raimunda).
E pra te dizer a luta hoje pela nossa demarcação de terra sempre é uma luta difícil,
ninguém num quer apoiar, ninguém num quer soltar o decreto que tá era pra ter
saído no dia 1º de agosto, não saiu. E tamos nessa luta perigosa. E só pra tu ter uma
ideia, difícil, difícil a luta aqui para o cacique lutar pela demarcação de terra. [...]
Quando nós tivemo em Brasília, com Nelson Jobim, que era o advogado do Zé
Gerardo Arruda, que era ministro, ele, quando nós fizemo a demarcação, que ela foi
demarcada, e de repente jogaram uma liminar... brincamo o Toré à vontade... e,
quando, de repente, jogaram uma liminar colocando nossa demarcação contra a lei.
Aí foi tudo pra estaca zero (Cacique Alberto).

Como dito anteriormente, a Arquidiocese de Fortaleza tem uma grande importância
para o reconhecimento da tribo indígena Tapeba, devido sua atuação em Caucaia junto com a
comunidade. Atualmente, organizações não-governamentais, como a Associação para o
Desenvolvimento Local Co-Produzido (ADELCO) e Fondation Abbé Pierre pour le
Logement des Défavorisés (FAP), da França, também estão atentas às questões da
comunidade Tapeba, sendo parceiras da Associação das Comunidades dos Índios Tapeba no
seu Centro de Produção Cultural.
O que não podemos esquecer é que apesar de todos esses(as) parceiros(as), os Tapeba
tem, por muitas vezes, que contar somente com eles mesmos para realizar movimentos de
retomadas, arriscando vidas por conta disso. As retomadas são lutas pela terra, na tentativa de
reaver o que latifundiários, posseiros e grandes empresas tomam dos índios.
[...] a gente vivia numa cidade que eles dizia que era deles, nós vivia numa área que
eles dizia que era deles. Pelo contrário, eles dizia porque que era deles porque
achava dizia que nós num tinha, porque se nós dissesse que era deles... dissesse que
era nossa, eles ia pra rua. E hoje ainda continua morando no que é nosso dizendo
que não existe índio (Cacique Alberto).

Os Tapeba também são caracterizados pela denominação tapebano e perna-de-pau.
Esses termos “são atribuições étnicas pelas quais uma dada coletividade se identifica e é
reconhecida na paisagem social local do município de Caucaia como constituindo um grupo
distinto” (BARRETO FILHO, 1998, p.1).
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De acordo ainda com o referido autor, o nome Tapeba refere-se ao nome de um lugar,
que é uma lagoa e um riacho periódico - afluente da lagoa da Barra Nova (ou do Poço) - da
área rural do distrito da sede do município de Caucaia, na proximidade dos quais moram
famílias Tapeba, numa área onde a sua presença é majoritária. Dessa forma, tapebano é uma
locução adjetiva para do Tapeba, da lagoa do Tapeba.
Já perna-de-pau encontra-se como uma referência ao apelido de um ancestral ao qual
comumente remontam ao traçar a sua genealogia - no que diz respeito a pelo menos um
segmento dos Tapeba, família de José Zabel Teixeira dos Reis. Segundo dona Raimunda,
Zabel, seu bisavô, perdeu uma perna soltando bomba. Esta cortou a perna dele, daí ele mesmo
tratou de fazer uma perna-de-pau, o que não servia de empecilho para que realizasse suas
atividades cotidianas:
Quando ele morreu eu tinha dez ano de idade, né, quando ele morreu. Né, ele só
tinha uma perna e a outra era de pau, né, que foi tirado com uma bomba, ele
soltando bomba, aí cortou a perna dele, aí ele mesmo fez uma perna de pau, ele
andava, ele fazia tudo com essa perna de pau (Pajé Dona Raimunda).

Cacique Alberto, cheio de emoção, relatou que na época em que era criança, os
Tapeba, chamados pelos(as) não-índios(as) de “comedores de carniça”, eram convocados para
levar bichos podres para a aldeia, quando algum animal morria às margens do trilho ou na
estrada.
Dessa forma, observamos que o atributo Tapeba vincula-se a uma série de predicados
desabonadores. O nome Tapeba, por vezes, é mencionado como uma forma de insulto e
xingamento, devido à informação social pejorativa a que esse termo foi vinculado. Ao nome
Tapeba, são associadas condutas depreciativas como comer carne podre (carniça), consumo
de álcool, promiscuidade, desonestidade, desrespeito pela propriedade alheia, indolência e
preguiça para trabalhar, bem como à sujeira na qual habitam e à imagem de miséria, em geral,
a que estão associados.
O uso de álcool, assim como de outras drogas, por algumas lideranças do movimento
Tapeba (e por pessoas da comunidade) faz com que estas se tornem presas nas mãos de
políticos não indígenas a fim de, assim, enfraquecer a luta desse povo. Nesse sentido, Assis
cita o exemplo do Cacique Alberto:
[...] o cacique Alberto, né, que a luta começou em torno dessa grande liderança aqui,
né, desse grande cacique, né, que uns cinco, dez anos que ele como uma pessoa
que... é... costumei beber, aí começou a ser tipo uma presa fácil, né, pros político
não-índio, né, ele começou a se afastar do movimento. É tanto que ele veio aparecer
agora, né, uns dois anos pra cá que ele veio aparecer de novo (Assis).
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A imagem depreciativa provém das raízes da colonização e de nossa sociedade
colonializada. Sabemos que, diante dessa forte imagem que assume na configuração local de
desrespeito a figura do índio, em particular do Tapeba, muitos deles são levados a acreditar
nesses elementos de reconhecimento negativo dos quais são objeto, e os tem como definidores
das características singulares que os distinguem.
Os Tapeba que ainda resistem à vida urbana e tem sua vida focada na aldeia,
sobrevivem basicamente da agricultura, pesca e de venda de frutas e produtos artesanais
fabricados na própria comunidade. Vale ressaltar que o acesso aos recursos naturais está cada
vez mais precário devido à privatização e deterioração do ambiente:
[...] nós tinha nossos lago, tinha nossas refrigério, que é o peixe, camarão, siri,
caranguejo, caracol, enfim essas coisa nós tinha. Mas depois que quando começou
saber que os índio deu o grito, abriu o eco, tinha era os donos verdadeiro da terra, aí
a coisa piorou, certo? (Cacique Alberto).
A gente lá da ponte veve da pesca, né, do caranguejo, né, pescando. [...] Os menino
sai de manhã, na hora que eu sai pra cá 5, 6 e meia, tinha saído tudo lá pr’aquela
outra ponte, que chama lá Barra do Ceará, lá em cima lá daquele rio lá. Eles vão de
canoa, às vezes vão de pés, porque não é todos que tem canoa. Aí vai três, quatro
meninos numa canoinha pequena, arriscado afundar. Aí um bocado vai de pés, um
bocado arruma bicicleta emprestada e vão. Aí passa a semana pegando uns
caranguejim, quando é sábado e domingo, eles leva pra pista, leva pras feira, pra
vender pra comprar alimentação (Pajé Dona Raimunda).

No artesanato, eles trabalham com a palha de carnaúba, fibras de tucum, cerâmica e
sementes que se transformam em utensílios de caça, instrumentos musicais, cocares, brincos e
outros adornos. Jeriquiti, bambu, macunã e casca de Cajazeira mostram-se exemplares de
muitos materiais fornecidos pela flora e são usados para produzir colares, pulseiras, brincos,
saias, entre outros. Atualmente, porém, percebemos que os Tapeba estão cada vez mais
incorporados à sociedade não-indígena, deixando de lado essa forma de viver de seus
ancestrais e realizando atividades profissionais e comerciais ligadas à modernidade. Já a
culinária Tapeba é marcada pela presença de muitos pratos, dentre os quais podemos destacar:
tapioca, paçoca de camarão, mingau de carimã, cuscuz de macaxeira, pé-de-moleque, bolo de
batata.
A farmácia viva é sustentada pelo conhecimento de ervas o que auxilia na produção de
variados produtos, por meio do manejo de saberes ancestrais. Margarida, liderança Tapeba
colaboradora desta pesquisa, cultiva ervas em seu quintal e tem em sua casa uma farmácia
viva de onde capta recursos para seu sustento:
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A farmácia viva. .ela é... são medicamentos feitos daqui da comunidade, e aí tem
aqueles são feitos de plantas nativas, de pés de raízes, cascas, flores, e tem as plantas
que podem ser cultivadas, aí nós temos um ortim mas que tá bem feinho, as plantas
são murchinhas devido a falta d’água, aí geralmente a gente pega na mata. Mas as
babosa que não costumam morrer logo, elas ficam.. tem uns canteiro lá atrás
(Margarida).
“A Terra é onde [...] nós tira a medicina”(Cacique Alberto).

Rituais sagrados assim como cantos e danças ancestrais, o Toré, por exemplo –
expressão maior de reafirmação de sua identidade étnica - também fazem parte da riqueza
cultural desse povo. O Toré está presente nas escolas, nas festividades, no dia-a-dia da
comunidade:

[...] o Toré ele é uma coisa, ele é celebrado pra comemorar vitórias, pra lembrar
pessoas que participaram da luta, mas que hoje não estão com a gente, né. E o Toré,
ele é um ritual que nós consideramos como sagrado, que é, como diz lá, né, que
eles... Toré quando ele é bem forte, você sente presença, você sente presença de
forças da natureza. Realmente mesmo quando você vai puxar o Toré, quando você
sente que o Toré tá muito forte, então ali, tem presenças ali que é inexplicável
(Assis).

A Pajé dona Raimunda contou que na época de sua infância andava sem roupas pela
aldeia. Disse que não era preciso usar vestimentas, que isso só foi necessário depois do
contato com a sociedade não-indígena:

A gente andava só com os penachos, nessa época tinha pena, tinha como a gente
fazer os penacho, né. E a gente andava daquele jeito. Dormia tudo na paia, numa
esteira de paia, não era rede. Não existia prato, né, os prato hoje em dia, era aqueles
de barro feito pelos próprios índio, aquelas quenga de coco a gente fazia, limpava,
fazia as tijelinha pra comer o café, né, aqueles cumbuquim de barro a gente botava
água pra ferver, botava o pó do café dentro, metia pra baixar a borra, né. Eu digo
assim é que era nossa vida na mata. [...] uma cultura mesmo [...] preservada. [...] era
possível viver, né, naquela tradição só da pesca, só da caça, né, só do que a gente
mesmo que plantava, né, era muito bom. A gente não andava se preocupando nem
com roupa, nem com nada, porque a gente andava do nosso jeito, com nossos
penachos. Eu inda me visto, porque é de lei se vestir, mas, pra mim, isso não é bom,
eu não aceito, visto, mas não aceito. É mas tem que aceitar porque é isso. Aí ele
disse: e aí, a senhora acha melhor agora ou no passado? (Pajé Dona Raimunda).

Os Tapeba contam com o Centro de Produção Cultural Tapeba que teve o início do
desenvolvimento do projeto em 2001 pela Associação das Comunidades dos Índios Tapeba
em parceria com as organizações não-governamentais ADELCO e FAP, as quais apoiam as
atividades realizadas no local.
Por meio desse Centro, os Tapeba reafirmam suas origens indígenas, expondo sua arte
e buscando condições de melhoria de vida. Assim, eles buscam preservar seus conhecimentos
tradicionais, seus saberes ancestrais e realizam maneiras diferenciadas de apropriação dos
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recursos naturais. O trabalho é, portanto, extrativista, no intuito de alcançar uma relação
respeitosa e harmoniosa com o entorno. Nos dias atuais, infelizmente, o centro cultural
encontra-se abandonado, desativado.
A aldeia Tapeba conta com o Terreiro Sagrado dos Pau-Branco, localizado na Aldeia
Lagoa dos Tapeba II, em Capuan, distrito de Caucaia (CE). É uma área bem ampla e verde, na
qual tem uma lagoa. Esse lugar representa o terreno de purificação dos indígenas Tapeba. Foi
fruto de uma retomada organizada pela comunidade. Pau-Branco é um espaço de encontro,
onde são realizados momentos de discussão, organização, planejamento, rituais,
comemorações e eventos. Além disso, está presente na memória dos Tapeba como um local
que remete ao passado, à infância. Segundo nos fala Kelly:
[...] a minha tia morava lá próximo e a gente, sempre a gente se reunia, né, meus
primo, a minha mãe, meus irmãos, e a gente ia pra lá, e principalmente a minha vó,
porque a minha vó, como a gente também, ela trabalhava em Fortaleza, ela juntava
era, era, como é?... frutas, né, e a gente, a gente pegava lá nesse, nessas área aqui da
lagoa dois. Aí a gente ia com balde, com bacia, com sacola. E a gente, quando a
gente terminava a colher, era caju, era cajá, sabe, aí a gente ia, minha vó levava a
gente pra lagoa, aí a gente tomava banho, se divertia, era uma coisa assim bem livre,
sabe? Também a gente brincava, se escondia, e a vovó é uma pessoa muito, sabe,
assim, da terra, porque ela tinha roçado, porque os roçado também é aqui pertinho
dessa lagoa. Aí também tinha momentos que a gente ia, que a minha vó tinha roçado
lá, aí também ia eu e meus primos, mais assim, muito nas férias, né. Aí a gente ia,
pras férias, pra ajudar ela na plantação, pra limpar.

Cada escola diferenciada construiu uma oca no Pau-Branco, representando a
instituição nos momentos das festividades realizadas no local. Dessa forma, todos os(as)
alunos(as), familiares e visitantes têm um ponto de apoio nessas ocasiões. Um problema
encontrado no Terreiro é a devastação. De acordo com Kelly, por volta de 30 anos atrás, o
local era apenas “mata fechada”, um ambiente preservado. Atualmente, encontra-se
modificado, devido à herança deixadas pela posse por não-índios(as) durante um certo
período e ao frágil cuidado por parte de alguns(mas) indígenas que frequentam o espaço.
Diante da presença de tantos elementos, a comunidade Tapeba mostra-se, portanto,
como uma rica fonte de saberes a ser revelada por aqueles(as) que se interessam a dar novos
subsídios à Educação, a partir de considerações tecidas com base numa relação amorosa, ética
e respeitosa.

36

3. QUADRO TEÓRICO

Não há palavra verdadeira que não seja práxis.
Daí que dizer a palavra verdadeira seja
transformar o mundo.
Paulo Freire.

Neste capítulo, abordarei os aspectos teóricos buscando traçar inter-relações entre
autores e teorias essenciais para o desvelamento das categorias conceituais desta pesquisa,
sendo elas Identidade, Educação Ambiental Dialógica, Colonialidade/Descolonialidade e
Interculturalidade Crítica.

3.1 Identidade

Ao abordar a questão da identidade, tenho como suporte teórico as contribuições de
Ciampa (2004; 2005) e Deschamps e Moliner (2009), que se mostram complexas e
fundamentais para a compreensão dessa categoria. Neste tópico também farei referência à
Perspectiva Eco-Relacional (PER), de autoria de Figueiredo (2007). Nesse momento, tornase necessário entender o desenvolvimento de estruturação das ideias desses autores para que
haja uma melhor apreensão dos conceitos por eles trazidos.
A primeira noção que devemos tomar da identidade é de igualdade e diferença. Os
vários grupos sociais de que fazemos parte vão permitindo que nos tornemos iguais e
diferentes. Como exemplo: cearense, igual a outros(as) cearenses, diferente de
paulistanos(as), mas iguais enquanto brasileiros(as), diferentes dos(as) estrangeiros(as).
Ciampa vai nos mostrar que:

O conhecimento de si é dado pelo reconhecimento recíproco dos indivíduos
identificados através de um determinado grupo social que existe objetivamente, com
sua história, suas tradições, suas normas, seus interesses etc (CIAMPA, 2004, p. 64).

Já Deschamps e Moliner (2009) afirmam que as interações sociais são ocasiões que
possibilitam avaliar a semelhança e a diferença em relação ao(a) outro(a) e de experimentar
um sentimento de continuidade e fluidez de si-mesmo(a) (que é um resultante entre um
componente sociológico e outro psicológico).
Ciampa (2004; 2005) diz que a identidade é um fenômeno social. Dessa maneira, os
grupos de que fazemos parte existem por meio da prática, das relações que estabelecemos
com os outros membros e com o meio em que vivemos, ou seja, pela ação de verbos que se
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dão diariamente, como estudar, pensar, lutar, transformar, sentir, entre tantos outros. Nesse
aspecto, somos o que fazemos, somos ações construídas na/pela prática.
Analisar a identidade a partir da representação que temos dela, a qual surge, por
exemplo, quando tentamos responder quem somos, é tratá-la como um produto, algo
preexistente, pronto para ser desvelado. Agindo assim, esquecemo-nos de lidar com o
processo de produção da identidade.
Dessa forma, para que a identidade possa ser compreendida como o próprio processo
de identificação, precisamos também considerar a representação como processo de produção.
Ciampa nos diz que há uma interpenetração entre os elementos que podem caracterizar um
indivíduo e a representação deste, de tal forma que “a individualidade dada já pressupõe um
processo anterior de representação que faz parte da constituição do indivíduo representado”
(2004, p.65).
A representação prévia não se torna suficiente, pois as relações nas quais o indivíduo
esteja envolvido precisam confirmar essa representação por meio de comportamentos que
reiterem sua conduta. Dessa forma, a pressuposta identidade é reposta, sendo vista como dada
– e não como se dando num contínuo processo de identificação. (Op. cit., 2004).
O homem, como ser temporal, é ser- no- mundo, é formação material. É real porque é
a unidade do necessário e do contingente (CIAMPA, 2005, p.206). Enquanto ser social, o
homem é um ser-posto. A reposição é vista em sua atemporalidade, como “manifestação de
um ser sempre idêntico a si mesmo na sua permanência e estabilidade”. (Op. cit. 2005, p.170).
Ciampa traz o conceito de “mesmice” que se configura como uma pressuposição dada
permanentemente. Para ele, a reposição sustenta a mesmice.
O indivíduo é concebido como representante de si mesmo, pois a cada momento
manifesta-se uma parte de sua existência como desdobramento das diversas determinações
que o tornam um indivíduo concreto. Dessa forma, uma identidade reflete a outra. Sou um
personagem, portador de vários papéis. As identidades refletem a estrutura social, num
movimento de transformação e conservação desta. “Assim, a identidade que se constitui no
produto de permanente processo de identificação aparece como um dado, e não como um darse constante, que expressa o movimento do social” (CIAMPA, 2005, p. 178).
O movimento do social pode ser analisado como a história da autoprodução humana,
que se caracteriza como a contínua e progressiva hominização do ser humano, que se dá numa
produção de si mesmo, de sua existência. A continuidade do desenvolvimento da
humanização do ser humano, da sua concretização, constitui a substância do ser humano, que
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é um ser de possibilidades. Qualquer ser humano participa de uma substância humana, que se
concretiza como história e sociedade, como humanidade.
Dessa forma, carrego uma infinitude da humanidade (fazendo-me totalidade), que se
concretiza materialmente contingente ao tempo e ao espaço físico e sociais, onde sou negado
como totalidade e determinado como parte. Existo enquanto sou negação de mim-mesmo(a),
ao mesmo tempo em que, o que estou-sendo sou eu-mesmo(a). Sou, portanto, movimento,
metamorfose.
Um fato bastante interessante para o qual Ciampa (2004) nos alerta é a
indissociabilidade entre o estudo da identidade do indivíduo, da estrutura social e do momento
histórico. O ser humano é um ser histórico, podendo as diversas possibilidades de
configurações de sua identidade estar relacionadas com as diversas configurações sociais.
O autor continua afirmando que “é do contexto histórico e social em que o homem
vive que decorrem as suas determinações e, consequentemente, emergem as possibilidades ou
impossibilidades, os modos e as alternativas de identidade” (Op. cit., 2004, p.72).
O capitalismo e a complexidade crescente da sociedade moderna na qual vivemos
impedem a formação dos seres humanos em verdadeiros autores sociais. No capitalismo, o
verdadeiro sujeito é o capital, sendo o ser humano constituído apenas como mero suporte
deste.
O capital determina e nega o ser humano enquanto ser humano, pois este se torna algo
coisificado, ou seja, capitalista-propriedade do capital no lugar de proprietário das coisas, ou
ainda, trabalhador-mercadoria e não trabalha de forma autônoma. Dessa forma, o ser humano,
ao invés de ser verbo, é visto apenas como substantivo. Ciampa esclarece dizendo que “o
homem passa nos seus predicados, reflete-se no seu predicado, por não poder se constituir
como verdadeiro sujeito” (2005, p.184).
A partir dessas discussões chegamos a um ponto bastante relevante para as reflexões
propostas para esta pesquisa: a cisão entre o indivíduo e a natureza que se encontra fora dele,
um problema de identidade do ser humano vivenciado na modernidade. Tal cisão, que hoje é a
forma encontrada pelo indivíduo para estar na sociedade, facilita que ele não reconheça o(a)
outro(a) como ser humano, fazendo com que não se reconheça também como humano.
E como fica a construção da identidade de um indivíduo que não enxerga o(a) outro(a)
nem a si próprio(a)? Para a superação dessa condição, Ciampa (2004) nos traz a ideia de
práxis. Segundo ele, a práxis deve ser vista como unidade entre objetividade e subjetividade.
Nesse caso, “trata-se de não contemplar inerte e quieto a história. Mas, de se engajar em

39

projetos de coexistência humana que possibilitem um sentido da história como realização de
um porvir a ser feito com os outros” (Op. Cit., p.73).
Nesta perspectiva, destaco as ideias de Paulo Freire e Figueiredo sobre esse assunto.
Freire diz que o ser humano se constrói pela práxis. Esta nos remete a uma prática dialógica,
que tem como objetivo a ampliação da consciência crítica. Nesse sentido, é necessária uma
leitura crítica permanente da realidade e uma construção de ações estratégicas para que se
possa compreender a história como possibilidade e fruto das opções e decisões humanas
(FREIRE, 2009).
Figueiredo, por sua vez, fala a respeito da Perspectiva Eco-Relacional (PER) e da
ecopráxis. A Perspectiva Eco-Relacional considera essencial a relação entre o humano e a
natureza, indo além de uma visão antropocêntrica, e apontando como primordial a essa
relação a dimensão afetiva. Este autor ainda acrescenta que “o ser humano é concebido como
uma unidade interativa (…) interligado com tudo ao seu redor” (FIGUEIREDO, 2007, p.59).
Dessa forma, o pensar e o agir são indivisíveis e próprios da condição humana.
Tendo como alicerce a práxis freireana e a Perspectiva Eco-Relacional, funda-se um
novo modo de pensar-agir, chamado de ecopráxis. A ecopráxis é percebida como uma práxis
de transformação e criticidade, enfatizando as relações socioambientais ancoradas no respeito
mútuo. O ser humano, portanto, faz parte da natureza, assim como esta o constitui.
A Perspectiva Eco-Relacional (PER), por consequência, adiciona as dimensões social,
histórica, política e ambiental aos paradigmas emergentes na direção de uma perspectiva mais
abrangente que tem a dimensão relacional como fundamento da práxis.
Percebemos que a PER favorece uma construção integrada do conhecimento, o que
pode resultar em uma percepção eco-relacional que se materializa em uma ecopráxis, ou seja,
uma prática eco-relacional que se amplia permanentemente através da reflexão integrada pela
compreensão da multiplicidade de influências e consequências da práxis.
Assim como nos fala Ciampa, acreditamos, portanto, que na práxis o humano produz a
si mesmo, concretizando sua identidade. “O devir humano é o homem, ao se concretizar”
(2005, p.208). Desse modo, devemos buscar a transformação real de nossas condições de
existência para que o verdadeiro ser humano possa existir. O homem é desejo e trabalho. O
desejo nega o ser humano enquanto algo dado, pois se dá num movimento de incessante e
infindável busca pelo objeto desejado, já o trabalho é o dar-se do homem, é o que transforma
as condições de sua existência à medida que seu desejo é transformado.
Podemos afirmar, de forma breve, que a identidade é a realização do concreto, é
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movimento, é metamorfose. Identidade é identidade de pensar e ser. Não ter uma identidade
humana é não ser humano. Ser humano é devir humano. Identidade “é sermos o Um e um
Outro, para que cheguemos a ser Um, numa infindável transformação” (CIAMPA, 2004, p.
74).
Perceber a questão da identidade a partir de um foco predominantemente social serviume para enxergar como se dá a relação entre identidade indígena e as condições contextuais
capitalistas, modernas, da sociedade eurocêntrica, neoliberal. Ao abordar a cisão entre ser
humano e natureza (entendendo esta como o ambiente e seus elementos ao seu redor) e a sua
superação por meio da práxis, Ciampa (Op. Cit, 2004; 2005) traz à tona elementos necessários
à discussão das condições atuais de evolução da identidade Tapeba ante o cenário de
permanente contato com os(as) não-índios(as).
Diante disso, a PER traz contribuições a partir desse novo olhar lançado por meio de
uma percepção integrada que leva em consideração uma multiplicidade de influências na
relação do ser humano com a natureza fora dele.
Assim, apropriar-me das discussões acima foi importante para analisar como os
saberes ancestrais podem favorecer a afirmação da identidade indígena Tapeba. Dessa
maneira, sabendo que as identidades refletem a estrutura social, por meio da transformação e
da conservação desta, busquei perceber a influência da Ancestralidade nessa comunidade,
observando se elas (influências da Ancestralidade) estão presentes no contínuo processo de
produção dos indivíduos.

3.2 Educação Ambiental Dialógica

Quanto à Educação Ambiental Dialógica, tenho como referência Figueiredo (2007;
2009), que aponta para uma práxis descolonializante e intercultural. A Educação Ambiental
Crítica aliada à Educação Dialógica proposta por Paulo Freire são o suporte para o
nascimento da Educação Ambiental Dialógica.
Uma Educação Ambiental que se pretende formadora de cidadãos portadores de ações
e pensamentos críticos sobre o processo social (Guimarães, 2000) é uma educação crítica que
a partir do diálogo dá as suas contribuições e propõe uma alternativa para superar a realidade
opressora.
Nessa direção, lembramos que é necessário primeiramente nos reconhecer enquanto
seres sociais, de relações múltiplas. Essas relações (seja consigo ou com seu entorno -
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englobando aí os outros seres), como já dito anteriormente, devem ser baseadas na ética, no
respeito e no amor ao(à) outro(a).
A Educação Ambiental Dialógica encontra sua base nos ensinamentos de Paulo Freire.
Este educador mostrou ser possível uma educação que considera o aprendente como autor
ativo no processo educativo. Nesse sentido, Freire nos convida a pensar em um mundo de
opressão que pode ser desvelado por meio do diálogo, que inspira a criatividade e a
criticidade.
Para ele, nossa sociedade encontra-se divida em classes. Tal divisão proporciona uma
apropriação desigual dos bens produzidos, sendo estes usufruídos por poucos, ficando grande
parte da população excluída dos meios necessários para efetivar a vocação do ser mais.
Segundo este autor, existem dois tipos de pedagogia: a do opressor e a do oprimido. A
pedagogia do opressor é encarada como uma prática de dominação da educação e a do
oprimido necessita ser realizada afim de que nasça uma educação como libertação:
A liberdade, que é uma conquista, não é uma doação, exige uma permanente busca.
Busca permanente que só existe no ato responsável de quem a faz. Ninguém tem
liberdade para ser livre: pelo contrário, luta por ela precisamente porque não a tem.
Não é também liberdade um ponto ideal, fora dos homens, ao qual inclusive eles se
alienam. Não é ideia que se faça mito. É condição indispensável ao movimento de
busca em que estão inscritos os homens como seres inconclusos (FREIRE, 1987,
p.18).

Nesse sentido, ele aponta a urgente necessidade de superar a situação opressora, a qual
implica no reconhecimento crítico que se dá por meio de uma ação transformadora da
situação para que haja uma superação desta e possibilite a busca do ser mais. O homem que
surge dessa situação é um homem novo “que só é viável na e pela superação da contradição
opressores-oprimidos, que é a liberdade de todos” (FREIRE, 1987, p.19).
Sabemos que a superação dessa contradição não se dá de maneira fácil muito menos
simples, porém, acreditamos que seja uma alternativa para o surgimento de uma nova forma
de estar no mundo, crítico frente à realidade.
Figueiredo (2007) aponta que a Educação Ambiental Dialógica constitui-se como uma
práxis emancipatória, libertadora, norteada pelos princípios de Paulo Freire. Ela é uma prática
que tem como alicerce o diálogo e como objetivo a ampliação da consciência crítica,
implicando em abordagens da problemática socioambiental que inter-relaciona os variados
pontos que constituem o real e o não real. Ao pensar em Educação Ambiental Dialógica não
podemos esquecer que ela é fundamentada na Perspectiva Eco-Relacional e na ecopráxis,
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tópicos já explicitados anteriormente.
A Educação Ambiental Dialógica avança no campo da Educação Ambiental, pois alia
a visão crítica, de outros campos do saber ambiental, e o diálogo (dentre muitas outras
contribuições) trazido por Paulo Freire. Realizar uma prática educativa baseada no respeito,
no contato afetivo e amoroso, assim como no diálogo é uma necessidade quando tratamos da
EAD.
Dessa maneira, esta pesquisa atua no campo da Educação Ambiental Dialógica,
buscando contribuições para ela por meio da valorização e inserção dos saberes ancestrais
indígenas. Dentro desse campo do conhecimento, os saberes populares são reconhecidos,
partindo daí o interesse em revelá-los e fazer com que se tornem base de uma práxis.

3.3 Colonialidade/Descolonialidade

Dando continuidade aos estudos sugeridos nesta pesquisa, temos como ponto a ser
aprofundado a questão da colonialidade/descolonialidade. Para tanto, tomarei como referência
as contribuições dadas por Aníbal Quijano (1993; 2005; 2010), Walsh (2008) e Figueiredo
(2009; 2010).
Segundo Quijano, a globalização é fruto da constituição da América e do capitalismo
colonial/moderno e eurocentrado como novo padrão mundial. A imposição da classificação
racial/étnica da população mundial sustenta o padrão de poder capitalista e opera nos meios e
dimensões materiais e subjetivos da existência social cotidiana. Esse autor nos fala que a
“raça” aparece como a primeira categoria social da era moderna, dividindo a sociedade em
inferiores/superiores, irracionais/racionais, primitivos/civilizados, tradicionais/modernos.
Figueiredo ilumina este pensamento afirmando que:
A colonialidade implica em algo mais que colonizar, ou seja, exercer domínio ou
supremacia sobre (uma colônia) – pois incorpora o reconhecimento da imposição de
um imaginário social, uma ideologia, um padrão cultural, epistemológico, de
crenças, valores e normas, com o intuito de dominar acima de tudo em seu aspecto
cultural, simbólico, imaginário, cognitivo-afetivo (FIGUEIREDO, 2009, p.5).

Percebemos, portanto, que a colonialidade, apesar de sua origem e seu caráter colonial,
instala-se de forma mais duradoura e estável. Tendo como pilar a visão eurocêntrica, a
colonialidade opera sobre a produção e o controle da subjetividade, em especial do
conhecimento, associando-se à ideia de homogeneidade, continuidade, unilinearidade,
unidirecionamento evolucional ao “progresso”.
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Neste momento, cabe perguntar-nos: Mas que “progresso”, que conhecimento? Temse na “ciência” um único caminho de descoberta de saberes a ser percorrido. Como, porém,
alerta-nos Figueiredo (2009) ao classificar pejorativamente outras expressões como
“tradicionais” ou “primitivas”, estamos negando uma gama de possibilidades de lógicas e/ou
cosmovisões próprias, e abordagens de processos histórico-culturais diferentes.
Catherine Walsh (2008) fala-nos da necessidade de uma mudança radical e
descolonizadora partindo de uma transgressão dos padrões do poder colonial. Walsh elabora
suas contribuições a partir das reflexões trazidas por Quijano, abordando o enfrentamento
descolonializante enquanto teoria e ferramenta de análise-síntese. A descolonialização desvela
a base de conflito das relações e domínio colonializante potencializando, portanto, ações
descolonializantes.
Segundo a referida autora, a colonialidade tem suas atribuições concentradas em pelo
menos quatro eixos entrelaçados de implicações mútuas. O primeiro deles é a colonialidade
do poder, que se refere ao estabelecimento de um sistema de classificação social baseada em
uma hierarquia social e sexual fundamentando-se em uma lógica discriminatória de
dominação social e exploração do trabalho, tendo o uso de “raça” como instrumento de
dominação e controle.
O segundo eixo é a colonialidade do saber. Mais evidenciada no campo educacional,
tal colonialidade reconhece a ciência e o conhecimento europeu como a única forma de se
fazer/pensar ciência e único conhecimento válido, descartando a existência (e a possibilidade
de vir a existir) e a viabilidade de outras racionalidades epistêmicas e outros conhecimentos.
O terceiro eixo é a colonialidade do ser, o qual atua por meio do trato da nãoexistência do(a) outro(a), ou seja, há a inferiorização, subalternização e desumanização da
pessoa humana, visto como sem capacidade, diminuído em sua natureza material, social e
humana.
No quarto eixo temos a colonialidade da mãe natureza, que tem em sua base a divisão
binária entre natureza e sociedade. Para Walsh, a negação da relação espiritual e integral entre
ser humano e natureza serve como subsídio para a exploração e o controle da natureza, não
reconhecendo a base cosmológica de vida dos povos ancestrais – indígenas e
afrodescendentes.
Como elabora Figueiredo (2009), existe ainda a colonialidade ambiental na qual há
uma releitura da colonialidade com ênfase na colonialidade da mãe natureza, porém
diferenciando-se desta ao passo que aponta para uma re-conexão com o cosmo.
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O termo “ambiental” surge como uma forma de enfatizar a necessidade de que nos
“conectemos com a realidade em que vivemos, ao optar por outros paradigmas
epistemológicos, outras intencionalidades para a nossa práxis” (Op. Cit, 2009, p.10). A
colonialidade ambiental fortalece o entrelaçamento da colonialidade da mãe natureza com os
demais eixos: a colonialidade do poder, a colonialidade do saber e a colonialidade do ser.
A retomada desses eixos pode “constituir aberturas, potencialidades para outros
mundos possíveis, nos quais a solidariedade, a equidade, os direitos e os deveres
compartilhados reflitam simultaneamente a sociedade e os indivíduos que a compõem.” (Op.
cit. p. 12). O autor esclarece ainda que o emprego do adjetivo “ambiental” torna-se necessário
para que haja uma conexão com a realidade em que vivemos, ao optar por outros paradigmas
epistemológicos.
A colonialidade ambiental, retratada pela pacha mama (ou mãe natureza), mas não se
encerrando nesta, entra em cena como um eixo transversal, já que perpassa pelos outros eixos,
buscando desvelar a lógica colonializante e favorecer transformações descolonializantes. A
colonialidade ambiental serve-nos então como uma lente para realizarmos uma leitura crítica
acerca das outras colonialidades, a partir do momento que perpassa por todas e foca na mãe
natureza.
Dessa forma, acredito ser necessária a discussão acerca da colonialidade ambiental,
pois esta, caminhando por todas as “colonialidades”, tem muito a contribuir com a tentativa
de dialogar com os saberes ancestrais indígenas, a partir do momento em que os reconhece
enquanto conhecimentos válidos, verdadeiros e relevantes para uma mudança de paradigma
necessária ao contexto atual da sociedade.
Conhecer as “colonialidades” nos ajuda a pensar, conceber e perceber ações
descolonializantes por parte dessas partes estigmatizadas, favorecendo que caminhemos no
sentido contrário da unilaterização pertinentes ao discurso da ciência preconizada pela
sociedade moderna/capitalista e eurocentrada, valorizando lógicas e possibilidades outras.
Com

o

intuito

de

estabelecer

relações

entre

os

pressupostos

da

Colonialidade/Descolonialidade e as ações pedagógicas dos professores Tapeba da escola do
Trilho, tomar nota das questões discutidas acima se tornam essenciais. Uma ação
descolonializante se dá a partir de um desvelamento da opressão à qual a população indígena
vem sendo submetida ao longo da história.
Os(as) professores(as) de uma escola diferenciada indígena são representantes da luta
do povo pelo reconhecimento de sua cultura, pela igualdade dos direitos enquanto brasileiros,
pela demarcação de suas terras. Até que ponto suas ações pedagógicas se pautam na
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superação dessa compreensão de sociedade marcada pela diferenciação, estigmatização, logo,
pela discriminação entre os indivíduos? Como seus discursos e suas práticas ajudam ou não a
romper com esse modelo capitalista/moderno societário que nega toda a riqueza trazida por
sua cultura, sua tradição?
Diante disso, o estudo desses conceitos ajuda-nos a perceber com um olhar mais
apurado a dinâmica existente na comunidade Tapeba, buscando observar ações
descolonializantes por parte do corpo docente da escola, na tentativa de sobrepujar as relações
de domínio que fazem calar lógicas diferentes do que determina a ciência e a sociedade à qual
esta se encontra submetida.

3.4 Interculturalidade Crítica

Nesse campo de conhecimento e reconhecimento de saberes e culturas, a
Interculturalidade Crítica dá seu aporte seguindo os referenciais trazidos por Walsh (2008),
Fleuri (1998), Figueiredo (2009b).
De acordo com Fleuri (1998), devemos pautar nossas ações apontando para uma
perspectiva intercultural, na qual se reconhece as distinções culturais de cada grupo social, ao
mesmo tempo em que se valoriza o potencial educativo dos conflitos, a interação e
reciprocidade entre grupos diferentes como fator de enriquecimento cultural mútuo.
Nesse sentido, há uma ampla potencialidade de tecer outros mundos possíveis. Para
nós se torna evidente que isto é viável através de outros paradigmas que avancem na
superação da modernidade colonializante. Nesse âmbito de ideias, a educação torna-se
essencial para que o indivíduo aprenda sua cultura e com ela, assim como com as outras,
possa ser capaz de interagir (Figueiredo, 2009b).
Walsh afirma que a Interculturalidade por ela apontada é Crítica e possui caráter
descolonialista, já que marca a urgência em superar a lógica vigente. Segundo ela, é
necessário ressaltar lógicas, racionalidades e modos socioculturais de viver historicamente
negados. Para tanto, ela nos diz que é fundamental uma mudança de consciência. Os saberes
ancestrais têm sua relevância e importância não somente para os povos indígenas ou
afrodescendentes, mas para todos, parte de uma nova construção articuladora e
interculturalizadora de conhecimentos plurais.
Com este trabalho pretendi traçar uma reflexão que fizesse aflorar o desejo de um
“bem viver”, no qual as visões ancestrais enraizadas pudessem ecoar sua voz em harmonia
integral com a natureza dentro e fora dos seres humanos. Nesse sentido, esta pesquisa nasceu
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com o propósito de colocar em cena e em relações igualitárias as lógicas, práticas e modos
culturais diversos de pensar, atuar e viver, no sentido no qual possamos atentá-las de forma
solidária.
Fleuri (1998) nos diz que para que alcancemos uma saída da colonialidade globalizada
em que vivemos é imprescindível que nossas estratégias de libertar-nos da opressão se
processem de baixo para cima, de dentro para fora, para, assim, superar a lógica hegemônica,
proposta sempre de cima para baixo e de fora para dentro.
Dessa forma, acredito estarmos apontando para uma necessidade de novas
compreensões, convivências e colaborações parceiras que se dão em um “permanente camino,
insurgencia y construcción”. (WALSH, 2008, p.10).
Dessa maneira, o estudo da Interculturalidade Crítica é essencial, pois por meio dele
pudemos estabelecer relações entre os seus pressupostos e as ações pedagógicas realizadas
pelos professores Tapeba.
Além disso, tive elementos para perceber o movimento de diálogo intra e interétnico
que se dá no Brasil. A Interculturalidade Crítica traz a noção de interação, aprendizagem
mútua, de convivência igualitária entre as diferenças. Sem essa leitura, não teria ferramentas
adequadas para enxergar os fatos a que me propus discutir.
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4. CAMINHOS METODOLÓGICOS

Porque eu só preciso de pés livres, de mãos dadas,
e de olhos bem abertos.
Guimarães Rosa

A presente investigação, assim como abordado anteriormente, teve como propósito a
percepção de contributos de saberes ancestrais indígenas para a Educação Ambiental
Dialógica a partir de uma vivência que trouxesse à tona ações e dizeres populares, favorecidos
por professores e lideranças da comunidade. Obtive os resultados por meio de quatro
entrevistas e duas narrativas orais, seguidas da realização do Círculo Dialógico com os
colaboradores, mais amplamente explicitados posteriormente.
Destaco como grande importância para a realização desta pesquisa, a minha
participação em duas etapas do curso Magistério Indígena Superior Intercultural dos Povos
Pitaguary, Tapeba, Kanindé, Jeninpapo-Kanindé e Anacé (MISI-PITAKAJÁ) da UFC, que se
realizaram no município de Caucaia entre os meses de janeiro e fevereiro de 2012, quando
pude conviver com índios de diversas etnias, estar com lideranças importantes como o
cacique Alberto e a pajé Raimunda, ambos Tapeba, assim como o pajé Barbosa e o cacique
Daniel dos Pitaguary, entre outros.
Poder sentar ao lado, comer, conversar, dançar, brincar, participar da noite cultural por
e para eles(as) produzida, e por horas ser, dentro das minhas possibilidades, como um
deles(as) ajudou-me a compreender melhor a maneira de ser, pensar e viver desses povos.
Além do exposto acima, acrescento ainda que participei da XII Festa da Carnaúba,
realizada em conjunto com a XI Feira Cultural Tapeba e o X Jogos Indígenas, dos dias 18 a
20 de outubro de 2011, no Terreiro Sagrado dos Pau-Branco, na Aldeia Lagoa dos Tapeba II.
Sinto prazer em ter colaborado com esse evento, já que ajudei a escola do Trilho na
coleta de matéria-prima, na confecção e no transporte dos artesanatos expostos e vendidos na
ocasião. Além desses eventos, participei durante o mês de novembro e início de dezembro da
construção do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), reunindo-me com o corpo docente
durante várias tardes até sua conclusão.
Em março de 2012, durante uma semana, ocorreram os jogos escolares, do qual
também pude participar na escola do Trilho. Este evento foi bastante interessante, pois os(as)
alunos(as) de toda a instituição foram divididos em grupos por cores. Eles brincavam
individual ou coletivamente sempre a favor do seu grupo. As brincadeiras se dividiam em
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provas de jogos indígenas e não-indígenas pensados pelos(as) professores(as). Foi bem
divertido assisti-los(as) em seus esforços para conseguir a vitória de seu grupo.
Com relação às características gerais da pesquisa, podemos afirmar que a mesma é
qualitativa, pois percebo que o ambiente natural explorado atuou como fonte direta de
investigação e que, para mim, foi um instrumento fundamental nesse processo.
A pesquisa qualitativa se aprofunda no mundo dos significados da realidade social, a
qual precisa, primeiramente, ser exposta e interpretada pelos próprios participantes. Assim
sendo, a pesquisa qualitativa busca trabalhar com um conjunto de fenômenos humanos, que
são significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes.
Segundo Minayo (2007), a produção humana que pode ser resumida no mundo das
relações, das representações e da intencionalidade, e é objeto da pesquisa qualitativa,
dificilmente pode ser traduzida em números e indicadores quantitativos.
De acordo com González Rey (2005), a pesquisa qualitativa é uma via essencial para a
produção de teoria no estudo de sistemas que não são diretamente acessíveis, como a
subjetividade humana. Nesse sentido, é fundamental um olhar e uma escuta diferenciada para
os significados, contextos e conteúdos trazidos pelos próprios participantes na busca da
legitimação do singular, na produção do conhecimento científico. Para tanto, é necessária uma
revisão epistemológica para, assim, afastar uma posição antecipada, enganosa.
O conhecimento deve ser entendido como uma produção, construção do ser
instrumentalista humana e não como uma apreensão linear do real. Para o autor, é necessário
compreender a pesquisa como “um processo de comunicação, um processo dialógico” (p.13).
Dessa forma, o diálogo vai além da mera troca de informações:
[...] é uma via privilegiada para conhecer as configurações e os processos de sentido
que caracterizam os sujeitos individuais e que permitem conhecer o modo como as
diversas condições objetivas da vida social afetam o homem (GONZÁLEZ REY,
2005, p.13).

Esta pesquisa se inscreve em um método que valoriza os processos de transformação
social, de enfrentamento de conflitos e de participação social. Ela aponta para a construção de
um campo de múltiplos atravessamentos em que, sujeitos e objetos se (re)criam
(FERNANDES et alli, 2004).
Figueiredo (2007) acrescenta que pesquisar em Educação é caminhar para uma
abordagem “engajada”. A pesquisa engajada caracteriza-se por agir dialogicamente, sob a
Perspectiva Eco-Relacional. A PER, desse modo, é uma proposta que nos amplia a visão do
real, fazendo-nos perceber que tudo está em constante interação com tudo, de forma que o
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indivíduo é uma totalidade indivisível, de múltiplas dimensões, que está interligado com tudo
ao seu derredor.
Logo, pensar em uma metodologia eco-relacional, é pensar em uma forma de agir,
pensar, ser, estar que não desconecta os fios formadores da rede de relações que somos todos
nós, habitantes deste Universo, ou seja, é um atuar baseado numa visão integral de mundo,
uma práxis multidimensional.
É sabido que o processo de investigação consegue interpretar a realidade apenas de
modo parcial e limitado. Apesar disso, conto com uma pesquisa de caráter etnográfico, pois
busquei entender o modo de vida, o sistema de significados culturais de um determinado
grupo, por meio de descrições, observações e análise das tradições da população, levando em
consideração, a todo o momento, o ponto de vista do participante, o que se dá em constante
interação com o pesquisador (LIMA, DUPAS et alli, 1996).
Segundo Geertz (2008), a etnografia caracteriza-se por ser uma descrição densa, tendo
como objeto uma hierarquia estratificada de estruturas significantes que são produzidas,
percebidas e interpretadas. Desse modo, o autor aponta que a descrição etnográfica possui três
características, “ela é interpretativa; o que ela interpreta é o fluxo do discurso social e a
interpretação envolvida consiste em tentar o ‘dito’ num tal discurso da sua possibilidade de
extinguir-se e fixá-lo em formas pesquisáveis” (Op. Cit., p. 15).
É com essa compreensão que busquei adentrar no campo da subjetividade, a partir da
descoberta dos saberes ancestrais e da dimensão colonialista presentes entre os índios Tapeba,
descoberta esta que foi facilitada pela abordagem etnográfica, pois esta estimulou o contato
que se deu através da experiência direta com os participantes da pesquisa, favorecendo a
conquista do respeito e da confiança das pessoas, proporcionando uma maior riqueza no
material a ser analisado.
A pesquisa foi realizada junto aos(às) professores(as) índios(as) da escola do Trilho,
sem, no entanto, limitar-se a eles(as). A instituição conta com um corpo docente formado por
doze educadores(as). Inicialmente, tive a intenção de trabalhar com o número de sete
professores(as), a fim de abranger uma quantidade significativa para o estudo.
Na prática, a partir do contato vivencial na escola, percebi que, mesmo com a enorme
boa vontade que eles(as) tinham de construir juntos comigo esse trabalho, não conseguiria
reunir essa quantidade de docentes, devido estes trabalharem em dois turnos durante toda a
semana, havendo alguns(mas) ainda que estudam no período da noite, fazendo graduação,
especialização. Dessa forma, contei com o número de cinco professores ajustando suas
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disponibilidades às demandas da pesquisa.
A escolha por trabalhar com professores(as) deveu-se ao fato de que eles(as) estão em
uma posição referencial dentro do contexto institucional e comunitário, pois como
educadores(as), eles tem seus posicionamentos, questionamentos, ensinamentos e anseios
difundidos pela escola, e assim pela(s) família(s) – sua e de seus alunos e colegas - e pela
comunidade.
Além disso, para serem docentes, eles tem como condição atuarem na comunidade
como lideranças indígenas. Dessa forma, eles podem ser considerados como informanteschave da comunidade, denominados, assim, de “marcadores sociais do discurso do lugar”
(Figueiredo, 2007, p.156).
É interessante ressaltar, no entanto, que a pesquisa não se limitou ao grupo de
professores da escola. Ela contou com a colaboração de lideranças Tapeba em um número de
três, os quais foram o cacique, a pajé e uma professora de outra escola diferenciada Tapeba.
A participação de pessoas tão importantes para a comunidade foi essencial para o
enriquecimento das informações obtidas e percebidas, as quais se deram por meio de
discursos emocionados, regados de sentimentos e pedaços vivos da história desse (do nosso)
povo. Vale ressaltar ainda que todos(as) eles(as) concordaram em deixar revelados seus nomes
no trabalho.
Em seguida, exponho algumas fotos que retratam alguns momentos da participação
nos eventos supracitados.
Imagem 5 – Lideranças Tapeba e Pitaguary no MISI-PIATAKAJÁ.

FONTE: Arquivo da pesquisa.
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Imagem 6 – Oca da Escola do Trilho na XII Festa da Carnaúba.

FONTE: Arquivo da pesquisa.

Imagem 7 – Coleta de carnaúba com alunos da 9ª série.

FONTE: Arquivo da pesquisa.

52

Imagem 8 – Foto de uma prova dos jogos escolares.

FONTE: Arquivo da pesquisa.

A seguir, faço uma apresentação dos instrumentos utilizados nesta pesquisa.

4.1 Instrumentos da Pesquisa

O trabalho de pesquisa contou com vários instrumentos a fim de proporcionar um
leque maior na leitura do contexto estudado. Antes e durante o contato experiencial com os
Tapeba, realizei estudos acerca de documentos produzidos pela/sobre a etnia indígena em
questão, como para a escola diferenciada e para a formação docente indígena.
Entre tais documentos, consegui obter vídeos produzidos pelos(as) alunos(as) da
escola, os quais tinham como foco senhoras anciãs de referência da comunidade contando
como foi o tempo da infância e da adolescência, assim como se dá o manejo de ervas
medicinais para a cura de doenças.
Além dos vídeos citados, também tive acesso a vários livros produzidos por
tapebanos(as) versando sobre sua cultura, artesanato, plantas medicinais e modo de vida.
Ainda encontrei e analisei livros produzidos por pesquisadores(as) da área e distribuídos na
escola, abordando temas como o artesanato, a cultura e as aves mais encontradas em território
Tapeba.
Desse modo, pude conhecer melhor aspectos específicos culturais, educacionais e
simbólicos, além da história vivida por eles(as), enquanto povo, o que ajudou na sinalização
de formas de lidar com eles(as) e com o assunto tratado nesta pesquisa.
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Em seguida, dei início à observação participante, com base na pesquisa engajada e no
método etnográfico. De acordo com Góis (1993), a observação participante é concebida como
necessária para a apreensão das características singulares e compreensão do cotidiano do local
estudado, obtendo-se pela inserção ativa do pesquisador no contexto social, de forma a fazer
parte dele.
Parto da ideia de que é na vivência que o entendimento acontece. Dessa forma, a
observação participante tornou-se um passo fundamental nesse caminhar, já que os autores
sociais, incluindo pesquisadores e participantes da pesquisa, estão em relação, em
convivência, o que favorece a confiança entre as partes e a revitalização do espaço social do
pesquisador na medida em que este aprende a se colocar no lugar do(a) outro(a), modificandoo(a) e sendo modificado (MINAYO, 2007). Como instrumento de trabalho essencial nas
observações participantes, contei com um Diário de Campo, o qual serviu como uma fonte de
registros da vivência e dos apontamentos.
Diante disso, afirmo que a maior coleta de dados se deu a partir da relação, do estar
com eles, dentro de suas realidades. As entrevistas, as narrativas e o Círculo Dialógico foram
muito importantes, porém, o contato diário tem seu maior destaque. Assim sendo, a minha
convivência com a comunidade se deu de forma ativa e cotidiana.
Aos poucos, fui tornando-me despercebida, saindo da figura de pesquisadora e
encontrando-me apenas como mais uma entre eles(as). A todo o momento, tentei não me
limitar ao papel de observadora, mas transitei por vários papéis - auxiliando os(as)
professores(as), sendo aluna, membro da comunidade e pesquisadora. Dessa forma, contei
com o apoio de todos os atores sociais envolvidos, estabelecendo relações pautadas na
confiança e no respeito, o que corroborou para uma participação mais qualificada e inteira da
minha parte.
Para a coleta das informações necessárias a esta pesquisa, utilizei entrevistas semiestruturadas com os professores. A entrevista, além de fonte de informações pertinentes ao
objeto de pesquisa, é uma forma privilegiada de interação social. Ela permitiu uma
comparação das informações apreendidas, observadas, assim como abriu a possibilidade para
novas posições. Com isso, percebi que houve a possibilidade de se obter uma configuração
que se adequou à demanda da pesquisa, ao mesmo tempo em que possibilitou o surgimento de
várias formas de abordar os indivíduos, pois “trata-se de trabalhar com a percepção do vivido,
com os significados e motivações, atitudes e valores” (MINAYO, 1993, p. 133).
Antes das entrevistas, junto aos atores sociais, realizei a experiência de evocação de
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palavras-chave relacionadas ao objetivo do estudo. Procedendo dessa forma, pude dar lugar
ao novo, evitando discursos prontos acerca do que se pretendia investigar, além de ter sido um
espaço onde encontrei vocábulos característicos da comunidade, auxiliando no meu diálogo
com eles.
Escutar lideranças de destaque na comunidade, além dos(as) professores(as),
favoreceu a ampliação da percepção do objeto estudado. Pensando dessa forma, optei por
realizar narrativas orais com a pajé e o cacique na tentativa de aprofundar questões
previamente identificadas por meio das entrevistas com os professores e das observações, a
fim de ampliar e iluminar essas perspectivas.
De acordo com Figueiredo, “o conhecimento, advindo das narrativas [...], assume o
papel de ‘spots’ para ver o mundo e modo de autoconstrução” (2007, p.171). As narrativas
orais não se resumem à história pessoal do indivíduo, elas estão relacionadas à comunidade
local assim como à sociedade como um todo.
Como o cacique e a pajé são símbolos centrais em uma comunidade indígena, suas
narrativas são preciosidades, encaradas como fontes vivas de saberes. Vale acrescentar que o
encontro com tais personalidades não se resumiu a uma manhã, tarde ou noite, mas a horas
durante alguns dias, a saber, durante uma etapa do curso do misi-pitakajá. Escutei suas
palavras e vi suas ações concretizarem-se de forma suave e espontânea. Desfrutei de suas
companhias, viajei por seus ensinamentos.
Como outro passo dado em busca da coleta de dados, realizei o Círculo Dialógico
(FIGUEIREDO, 2012), assim denominado por ser resultado da aliança entre o Círculo de
Cultura proposto por Paulo Freire e o Círculo Dialógico-Afetivo Ecobiográfico,
sinteticamente chamado de Círculo Ecobiográfico, abordagem construída por Ferreira (2011).
A escolha pelo Círculo de Cultura deveu-se ao fato de que este favorece uma reflexão,
a qual é facilitada por temas geradores retirados do discurso dos atores sociais envolvidos no
momento da entrevista (e anterior a ela) e das narrativas orais, ocorrendo participação
conjunta deles nessa ocasião. Dessa forma, pretendíamos a realização de um diálogo na luta
por uma reflexão-ação que proporcionasse o fortalecimento de grupos-sujeito educativos
autônomos e zelosos com suas singularidades ambientais (FIGUEIREDO, 2007).
Já a opção por se trabalhar com o Círculo Ecobiográfico aconteceu por ser uma
proposta metodológica composta por vários momentos e formas de linguagens que procuram
favorecer a entrada no universo do objetivo a ser explorado, como exemplo, desenhos,
canções, poemas e fotografias.
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Acredito, dessa forma, que o Círculo Ecobiográfico teve grande importância pelo fato
de mostrar recursos e um modo de proceder metodologicamente de grande potencial e
apropriado ao que me propunha e pensava fazer. Por ser uma forma de se “trabalhar a relação
dos sujeitos com o lugar e o seu processo formador na relação com o entorno, consigo e com
os outros” (FERREIRA, 2011, p.102), e ter como característica a flexibilidade de adaptação,
segundo sua própria idealizadora, busquei direcionar as atividades propostas a fim de adequálas ao cumprimento dos objetivos desta pesquisa.
O Círculo Ecobiográfico exige uma inserção ativa no meio estudado, a fim de que seja
estabelecido um vínculo de confiança entre as partes construtoras da pesquisa, fato facilitado
pela escolha do método etnográfico. O referido Círculo tem como marca sua característica
dialógica.
Desse modo, aliei elementos desses métodos de pesquisa na tentativa de construir
uma série de possibilidades de informações que permitisse levar em conta várias opiniões
sobre o mesmo assunto e obter mais dados sobre a realidade (MINAYO, 2007) – fato que se
mostrou bastante produtivo.
A partir desse momento, apresento as atividades realizadas no Círculo Dialógico de
forma detalhada. O Círculo ocorreu com quatro professores da escola do Trilho em um
encontro no mês de março de 2012, dando o fechamento, mas não o fim, às atividades de
pesquisa. Utilizei diferentes instrumentos de modo a contemplar os objetivos, o que aconteceu
de forma sensível e traduzida em diversas linguagens.

4.2 Círculo Dialógico

Antes de permitir a entrada dos professores na sala, preparei a primeira atividade.
Coloquei doze fotografias feitas por mim e pelo professor João Figueiredo, mostrando
aspectos cotidianos da comunidade, como lideranças, a escola, as casas, o trilho, o Toré, a
lagoa dos Pau-Branco, entre outros. Abaixo, exponho as fotos utilizadas.
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Imagem 9 – Coletânea de fotografias utilizadas no Círculo Dialógico.

FONTE: Arquivo da pesquisa.

Junto às fotografias, espalhei nomes também relativos à sua realidade e recorrentes em
seus discursos: Toré, Aldeia, Índio, Pajé, Cacique e Jurema. Dessa forma, busquei alcançar
aspectos ancestrais, cotidianos e históricos de cada um, tentando traçar relações entre as
categorias conceituais e o experiencial.
Ao entrarem, pedi-lhes que observassem as fotografias e os nomes atentamente.
Depois, solicitei que cada um pegasse uma foto e um nome com que mais tivesse se
identificado, mais tivesse lhe chamado atenção. Avisei ainda que, se quisessem, podiam pegar
mais de uma foto e/ou mais de um nome, mas que todos deveriam ficar no mínimo com um
de cada.
Em seguida, sentei no chão e um círculo ao redor do material foi formado por nós.
Assim, cada um exibiu a fotografia e a palavra que pegara, explicando o porquê da escolha. O
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discurso se deu de forma bem natural, em tom de conversa, na qual todos(as) se sentiram à
vontade para acrescentar algo na fala do(a) companheiro(a), apontando aspectos seus na
vivência do(a) outro(a).
A utilização das fotografias e das palavras serviu para um despertar da consciência
para pensamentos e afetos até então adormecidos, os quais ajudaram a remontar a história
deles(as) e do seu povo, assim como a construir espaço de elaboração de conceitos, como
identidade, índio, numa relação entre o vivido e o subjetivo:
[...] aqui mostra que se o movimento indígena se unir, a gente consegue alguma
coisa. E por detrás dessa foto aqui, ó, nós podemos ver, tem a imagem da escola, que
foi conseguida através do movimento indígena. [...] Então, aqui mostra que, uniu o
útil ao agradável, né, a liderança cacique Alberto com a conquista do povo Tapeba,
né, que nós hoje do povo Tapeba, de dez anos pra cá, vem surgindo novas lideranças
que vem contribuindo pro movimento, mas que teve que ter o pontapé de alguém,
né? Porque muitas vezes a gente escuta, a gente valoriza algumas lideranças e
sempre esquece de quem que foi que deu esse pontapé, né, quem foi que disse que
aqui na Caucaia tinha índio, a partir de quem, né, até que quando a gente se fala do
Alberto (Assis).
[...] índio de verdade, Tapeba de verdade realmente, num interessa se ele tem a pele
branca, se ele tem os olhos claros, se ele tem as boas tecnologia, mas eu acho que
aquela pessoa que se identifica como tal e defende aquilo a fora, esse realmente...
(Graciana).
Mas é porque antes, Karol, na nossa infância, se a gente dissesse que era Tapeba, aí
era risadaria, mangavam, era até discriminado na escola, né, e também... hoje não,
hoje, como o movimento indígena ele cresceu muito, né, claro que teve um
processo, etapa, né. E aí agora não, agora as pessoas num tem mais vergonha de
dizer, sabe? Mesmo os alunos que saem da escola indígena, né, que vai pra outra
escola, ele não tem vergonha(Kelly).

Depois da fala de cada um, entreguei-lhes um poema de Cora Coralina, chamado
“Aninha e suas pedras”. Após a leitura, pedi-lhes que refletissem sobre o seu papel enquanto
educadores(as), fazendo uma ligação entre este poema e a Educação Ambiental, pensando e
repensando na prática de uma Educação Ambiental e no papel de cada um(a) para a efetivação
dela.
Cada participante teve sua fala validada pelos(as) outros(as) colegas, demonstrando
uma sintonia entre a história e o pensamento desses(as) professores(as). Além disso, o
discurso deles(as) mostrou-se bastante parecido, revelando uma visão semelhante acerca da
Educação Ambiental, como mostra o diálogo a seguir:
E eu acho que o nosso papel é esse né, fazer a nossa parte logicamente e orientar os
aluno, e ouvir, porque tem muita gente que fala, fala igual médico, tem médico que
fuma um tal morre com câncer, diz pro cliente dele, pro paciente dele não fumar e tá
lá fumando é a mesma coisa é o professor... (Kelly).
É a questão do exemplo (Assis).
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Do exemplo né, eu tenho que dar o exemplo pro meu aluno (Kelly).
Que na realidade são nossos filhos também, são nossos alunos e filhos também
(Graciana).
“Recria tua vida sempre, sempre”. Cada dia você tem uma oportunidade de fazer
diferente né, diferente, dar exemplo né, o fazer né, que nós vamos teoricamente fala,
fala e na execução falta alguma coisa né (Assis).

No terceiro momento, ouvimos a canção “Anima”, de Milton Nascimento e Zé
Renato. Entreguei para cada um a letra da canção e a escutamos atentamente. Ao final, dei
uma folha de papel madeira e pedi-lhes para, em grupo, eles(as) representarem o lugar da
interculturalidade e dos saberes ancestrais dentro daquela escola indígena, de que forma
eles(as) enxergavam, percebiam isso.
Após alguns momentos de reflexão, o grupo começou a discutir sobre essa questão.
Chegando a um consenso, elegeram Graciana como representante para a feitura do desenho
idealizado por eles(as). Essa atividade se deu de forma bastante tranquila e criativa. Eles(as)
desenharam o Pau-Branco, terreiro sagrado para os Tapeba, no centro uma roda de Toré. De
acordo com Priscila, referindo-se ao desenho: “Ali é a nossa cultura! O Pau-Branco... É a
nossa identidade, o Toré...”. Graciana acrescentou dizendo: “eu tinha pensado o cocá, aí
depois nós pensamos no Toré. [...] a gente tem que transmitir a cultura através de tudo isso
num é”.
No começo da noite, encerramos nosso encontro com a apresentação do desenho
realizado pelo grupo. Senti-me acolhida por eles(as). Além disso, consegui perceber a
confiança e a credibilidade depositada naquele momento construído coletivamente por nós.
A seguir, exponho algumas fotos que retratam os momentos do Círculo Dialógico.
Imagem 10 - Primeiro momento do Círculo Dialógico.

FONTE: Arquivo da pesquisa.
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Imagem 11 – Leitura do poema.

FONTE: Arquivo da pesquisa.
Imagem 12 – Construção do desenho pelos professores.

FONTE: Arquivo da pesquisa.
Imagem 13 – Desenho produzido pelos professores.

FONTE: Arquivo da pesquisa.
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O grupo colocou o título do desenho de “Quem deu esse nó não soube dá...”. Esta
frase representa o título de uma canção entoada no Toré e fala a respeito da história Tapeba.
Além disso, essa música nunca deixa de ser cantada em uma roda de Toré puxada pelos
Tapeba, devido a sua importância. Dessa maneira, o desenho representa o Pau-Branco, local
sagrado para a comunidade Tapeba, tendo no centro do papel a roda de Toré, representando a
“identidade cultural” desse povo.
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4. REVELANDO O QUE DIZ O OLHAR, O ESCUTAR, O SENTIR E O VIVER

A alegria não chega apenas no encontro do achado,
mas faz parte do processo da busca.
Paulo Freire

Nesta sessão, discuto os achados desta pesquisa, nos quais se encontram as falas dos
atores sociais e as observações realizadas ao longo de todo o trabalho de campo. Elaboro
categorias com o intuito de ilustrar as inter-relações dos dados empíricos. As falas dos
entrevistados foram complementadas pelas observações em um movimento recíproco.
Ao longo de todas as conversas formais e informais que realizei durante a minha
vivência na comunidade, as falas das pessoas versavam de maneira bastante parecida acerca
dos assuntos abordados.
Além disso, no Círculo Dialógico foi muito comum um(a) colega complementar a fala
do(a) outro(a), com o intuito de enriquecer aquilo que estava sendo contado por meio de suas
próprias experiências. É interessante observar tal fato, pois isso demonstra o quanto
similarmente eles(as) estão envolvidos(as) na história, na luta e no convívio da aldeia. Em
seguida, exponho as categorias delineadas.

5.1 A Ancestralidade e sua relação com a Mãe Terra

Foi bastante enriquecedor observar como os Tapeba lidam com o ambiente ao seu
redor. Para eles, a natureza fora de seu corpo é tratada como Mãe Terra, comumente chamada
de natureza pelos(as) não-índios(as). Cacique Alberto e Pajé Dona Raimunda, com toda a
sabedoria que têm, foram peças fundamentais para a compreensão da visão indígena acerca da
Ancestralidade Tapeba.
Para o povo Tapeba, os saberes ancestrais, além de serem “fontes históricas”
(Graciana), “aprendizado que foi deixado pelos mais velhos” (Margarida), que guardam em si
toda sabedoria de um povo, perpetuando-se a cada geração e, assim, “proporcionando o não
esquecimento da [...] cultura” (Kelly), conotam, também, ensinamentos para a convivência em
grupo composto por todos os elementos constitutivos da natureza.
A relação que os indígenas estabelecem com a Mãe Terra está diretamente ligada ao
conhecimento dos saberes ancestrais. Quanto mais presente, envolvido e atuante na
comunidade mais próximo está à Ancestralidade e à Mãe Terra, pois se interessa pelas raízes
e pela cultura de seu povo. Cacique Alberto fala:
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o que é o sofrimento dum índio, dos índio, pela mãe Terra. É só perguntar: vocês
gosta da mãe de vocês? Gostamo. O índio também é do mesmo jeito. A mãe do
índio é a Terra, é onde ele nasceu. É por isso que eles brigam pela terra. Briga no
sentido de ter ela de volta, briga por ela porque mora os lago, onde nós toma banho,
nós tira a medicina, onde nós reza, onde nós brinca, onde nós brinca nossos rituais,
então isso é a falta que nós tem.

Percebemos que a Mãe Terra é a fonte de vida para este povo. De onde saíram e para onde
irão voltar quando Tupã (Deus) mandar buscar. Tal afirmação mostra uma contribuição para a
Educação Ambiental Dialógica – o trato com o ambiente.
Segundo Cacique Alberto, “a mãe do índio é a terra”. Com essa afirmação, podemos
perceber a forte ligação que os indígenas Tapeba tem com a natureza ao seu derredor. Para
eles, o valor que a terra (e todos os elementos) tem é comparável à figura da mãe, doadora da
vida. Notamos, portanto, que os saberes indígenas estabelecem relações com o ambiente em
uma dinâmica diferente, “entendendo que todos os seres naturais são indivíduos que merecem
respeito e afeto” (FIGUEIREDO, 2007, p. 69).
Verificamos, assim, que os saberes ancestrais Tapeba servem de suporte para a
construção de práticas em Educação Ambiental Dialógica. A pajé Dona Raimunda afirma que
“a natureza [...] é tudo de importância pra minha vida, é a minha vida, é tudo. A terra é a
minha mãe, o sol e a lua meus protetor, as estrela é os guia que me protege, e é muito
importante pra mim isso”.
Dessa maneira, percebemos que esses saberes têm em sua raiz “o diálogo amoroso
como elo essencial de relações mais apropriadas com a natureza em nós e fora de nós”
(FIGUEIREDO, 2007, p. 68), ajudando, portanto, na superação das dicotomias inerentes à
sociedade moderna e ao sistema capitalista.
Os saberes ancestrais demonstram sua ligação com a Mãe Terra a partir do
respeito, do cuidado e da valorização. Esta ligação possibilita que esses saberes sejam
apreendidos aos que se disponibilizam a isto. O fato de ser indígena, infelizmente, não faz
com que haja uma apropriação a priori desses saberes, mas pode contar como uma facilidade
para seu acesso e compreensão, já que o convívio comunitário permite uma troca de
experiência e vivência de ensino-aprendizagem:
os ancestrais, nossos parentes mais distantes, assim avô, avó, assim.. eles tinham
muito respeito com a natureza, entendeu.. só matava pra comer, só cortava uma
árvore se fosse realmente necessário, e muitas vezes se tivesse seca pra fazer lenha
né, que antes não tinha fogão de gás, cozinhava na lenha, pegava a lenha já seca na
mata, não ia cortar pau verde, tem todo uma questão de cuidado com a natureza,
questão ambiental (Margarida).
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A Ancestralidade Tapeba indica que o respeito, valor a ser disposto em qualquer
relação, deve ser primordial no trato com o meio ambiente. Tal respeito é demonstrado, por
exemplo, quando ao entrar no rio para pescar, o indígena primeiramente pede permissão para
introduzir-se na água, interpretando a resposta positiva ou negativamente. Além disso, os
elementos da natureza são tratados com o mesmo respeito que é dispensado aos humanos.
Para Margarida:
[...] os mais antigos nos ensinavam a respeitar os mais velhos, as crianças... né... é...
o costume, o respeito as plantas, com a natureza.. até aí tirar uma flor, tirar uma
casca, tirar um... qualquer coisa de que você fosse precisar, uma raíz você tinha que
pedir licença, até se fosse arrancar licença... ah se fosse tirar uma casca... então tudo
isso é educação.

Percebemos que todos estão dispostos numa relação horizontal no qual o amor é
permeado. Pedir permissão, proteção, ajuda, orientação a plantas, animais, aos encantados
(antepassados que se transformaram e se tornaram parte da natureza) e a outros elementos da
natureza mostram o poder e a importância que eles possuem, ou seja, eles fazem parte do
cotidiano indígena não pela sua utilidade, mas por sua essencialidade. Nesse sentido, notamos
que a importância desses ensinamentos reverberam em qualquer prática educativa,
valorizando o respeito para com o(a) outro(a).
A Jurema pode ser um símbolo do respeito Tapeba ao ambiente, já que é uma árvore
sagrada para todos da aldeia. Em nossa sociedade, elementos naturais, como árvores, plantas e
bichos, não costumam ser respeitados, muito menos tido como sagrados. Ao contrário, são os
primeiros a serem destruídos, postos a serviço da indústria, do consumo. Para os Tapeba, a
Jurema é lugar de meditação e renovação das energias. Além disso, utilizam a Jurema para a
feitura de bebidas, suas folhas secas são fumadas no cachimbo, seus galhos e flores são
usados em rituais de limpeza do corpo.
Certa vez, conversando com Margarida, esta comentou que não estava se sentindo
muito bem, estava tossindo e com o corpo mole. Ela atribuiu tal indisposição ao fato de
naquele dia ainda não ter ido pedir forças à Jurema e não ter fumado seu cachimbo com as
ervas retiradas desta. Dessa maneira, a Jurema é uma planta espiritual, que afirma e delimita a
espiritualidade indígena. Tal fato condiz com o que fala Sousa e Nascimento quando afirma
que “a planta da Jurema não se classifica apenas como integrante da flora brasileira, mas
como parte constituinte da mitologia e religiosidade dos índios do nordeste. A planta é
carregada de uma mística que se materializa em ritual” (2011, p. 6).
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O Toré, por sua vez, é um ritual sagrado, ícone da cultura, Ancestralidade e
espiritualidade indígena. É um momento de afirmação da identidade indígena, de organização
política, de celebração, cura e renovação no qual estão presentes. No Toré:
Cantando, dançando e batendo nosso pé no chão, sentimos a força da mãe terra e a
cura do nosso corpo e da alma. [...] cantamos para mostrar e receber força. Falamos
com nosso pai Tupã e sentimos a natureza. Na roda de Toré podemos também ouvir
e falar com nossos antepassados (POVO TAPEBA, 2007, p. 50).

Já a Pajé Dona Raimunda acrescenta dizendo que:

Toré é a vida, Toré é a força, Toré é tudo na vida da gente, é uma... serve de cura,
serve de, de ralaxamento no cérebro se a pessoa tiver com um pensamento ruim,
pessoa vai praquele Toré, sai com outro pensamento, né. Porque aqui tem a força de
Deus, tem a força dos encantado, né. O índio vai praquele Toré, os encantado tão ali,
né, dando protegendo, dando força, dando paz. E, pra mim, o Toré é tudo na minha
vida, eu sem o meu Toré eu não sou ninguém.

Assim, percebemos a grande importância que esse ritual tem para os Tapeba, do qual
participam homens, mulheres e crianças. No Toré, são utilizadas bebidas como o aluá,
mocororó (preparados a partir do milho e do caju, respectivamente), as quais se transformam
dentro do ritual. Esse elemento cultural mostra a união do povo, a demarcação de suas raízes e
espaço de concentração e disseminação de energias, podendo, assim, servir como um modelo
para a construção de práticas educativas no campo da Educação Ambiental Dialógica, no que
diz respeito à coesão, organização dos participantes e sua conexão com a espiritualidade.
A afirmativa “a gente não deve tirar o bichinho do mangue ou da lagoa quando é
pequeno e deve esperar a época da desova” (POVO TAPEBA, 2007, p.69) demonstra a
preocupação com as gerações futuras, já que o cuidado com o ambiente e com os seres que
nele habitam não se limita apenas a si, aos seus contemporâneos, mas abrange todos que estão
e possam vir a estar no mundo.
Tal fato demonstra que os saberes ancestrais Tapeba estão em consonância com o que
nos diz Figueiredo (2007), no que diz respeito à ideia que o humano é apenas parcela da
natureza, dependendo de relações construídas com ela. Tirar apenas o necessário para a
sobrevivência reflete não apenas um modo de vida, mas a essência da sabedoria desse povo.
Não estamos sós no mundo. A natureza ao nosso redor precisa ser cuidada. Com ela
aprendemos, descobrimos e dela podemos tirar o alimento. Nessa perspectiva, os indígenas
nos ensinam a ter o ambiente como parceiro, e não como servente à mercê dos caprichos e
vontades do humano.
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Outra contribuição que podemos perceber a partir da Ancestralidade Tapeba é a noção
de tempo. O tempo indígena corre de uma forma diferente do que é usual na sociedade
moderna. Além disso, os indígenas acatam o tempo natural do ciclo da vida, sabendo esperar
o melhor momento para realizar suas atividades de pesca, caça, plantio. “Saber esperar”,
como dito anteriormente, é algo que esquecemos. Não faz parte da nossa sociedade ter calma
e paciência para a realização das atividades. Queremos tudo ao nosso tempo e vontade, e não
sabemos aguardar o ciclo natural da vida, da natureza. Ao agirmos dessa forma, esquecemos
que para nossas ações existem consequências, pois estamos em interação com o meio
ambiente através de relações de mútua dependência (FIGUEIREDO, 2007). A Ancestralidade
Tapeba ensina que os elementos da natureza fazem parte de suas vidas, assim, os humanos
devem buscar viver em harmonia com eles.
Os Tapeba relacionam-se de forma bastante espontânea com o espaço e seus
elementos constitutivos. As crianças brincam descalças na areia, sentindo o que os pés
emborrachados das crianças da nossa sociedade não conseguem experimentar. Além disso,
elas brincam com animais e tintas extraídas de sementes em seus momentos de lazer. As
pinturas no corpo, únicas e características em cada etnia, são feitas quase que diariamente,
principalmente entre adolescentes e adultos. Apesar de serem realizadas em horários de
intervalo das aulas ou, muitas vezes, em momentos de distração, as pinturas corporais são um
meio de afirmação e reconhecimento do povo.
Em relação ao cotidiano escolar por mim experienciado, percebi que os professores
buscam atrelar suas práticas educativas ao resgate e vivência dos saberes ancestrais, mesmo
que de forma inconsciente. Dessa forma, tanto a Educação Ambiental como a educação em
geral na escola do Trilho se dão embebidas desses saberes, na tentativa de não deixar apagar
pensamento, cultura e história Tapeba.
O corpo docente realiza trabalhos na tentativa de incentivar seus alunos a entrarem em
contato com o rico universo da Ancestralidade, escutando os velhos da comunidade,
representantes desses saberes. De acordo com Iolanda:
[...] saberes ancestrais [...], ultimamente aqui na escola tem sido bastante explorado,
né, os professores têm trabalhado muito essa parte, de os alunos mais jovens, né,
pesquisarem esses saberes, né, essas pessoas, tem sido bastante explorado dentro da
escola.

Dessa forma, a escola busca uma inserção dos saberes ancestrais no cotidiano do
aluno, tornando-os, passo a passo, familiares aos estudantes. Várias atividades interessantes
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foram realizadas nesse sentido, deixando registrados depoimentos vividos e movimentos de
busca por raízes integradoras da comunidade.
Há uma tentativa de se valorizar o meio ambiente, de buscar uma relação harmoniosa
com ele através do exemplo e do diálogo com esses saberes. Para ilustrar essa afirmativa, cito
o trabalho realizado pela professora Graciana com as plantas medicinais. Segundo ela:

a gente descobriu que os nossos ancestrais na época não existia remédios, remédios,
substâncias químicas, como antibiótico, anti-inflamatórios. E os ancestrais, a
questão ambiental era bem mais sadio do que hoje e a gente fez essa relação
(Graciana).

Com o exemplo do uso de plantas medicinais pelos antepassados, houve um resgate de
traços da cultura indígena que é a feitura de remédios por meio de plantas, gerando, assim,
uma discussão acerca da crise ambiental, da exploração do meio ambiente por parte dos
humanos. Dessa forma, os alunos tiveram a oportunidade de descobrir aspectos de sua cultura
e problematizá-los juntamente com outras questões decorrentes da opressão capitalista.
Segundo Iolanda, iniciativas como esta apontada acima são parte da rotina da escola,
fazendo com que os alunos estejam em constante contato com sua cultura e possibilitando que
questionem de forma crítica a atual conjuntura. Além disso, Iolanda falou que a realização de
rituais como o Toré e a feitura de artesanatos ajuda a deixar viva a prática indígena dentro do
contexto escolar. Sendo assim, ela afirma que:
a confecção do artesanato trabalhado dentro da escola, a questão do ritual, que a
gente todo dia faz a acolhida dos alunos, toda a nossa acolhida de manhã, a gente
tem aquele momento... fica em círculo todo mundo se olhando e vendo com quem a
gente trabalha naquele dia... (Iolanda).

5.2 A Identidade indígena Tapeba: a identidade “que não pode rasgar”

O título desta categoria faz referência ao que fala Margarida sobre a questão da
identidade indígena Tapeba. Ela diz: “identidade é tudo na vida de uma pessoa né, é tudo. [...]
Ainda bem que identidade do índio não é de papel né, que não pode rasgar”. Para mim, esta
afirmação retrata a questão da identidade indígena. Ressalta a essência do povo assim como
seus valores, sua cultura e história, mantendo viva a lógica dessa comunidade em detrimento a
posturas e “importâncias” desvinculadas ao seu modo de pensar, sentir e viver.
Para Iolanda, a “identidade é que diz realmente quem nós somos”. De acordo com
Ciampa (2005), o ser humano cria sentido para o mundo em que vive, traçando caminhos,
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mudando sua rota, alterando sua "pré-destinação" pelas ações que realiza junto com outros
humanos.
Para Graciana, a “identidade ela é... eu considero como crucial, assim, do que eu sou e
do que eu não sou”. Dessa forma, percebemos que a visão desta professora está em
consonância com o que nos diz Ciampa (2005), ao afirmar que a identidade, num contínuo “se
dando”, atua num campo das possibilidades e impossibilidades, devendo, portanto, ser
analisada levando em conta a visão de metamorfose, de transformação, em constante
mudança. Fleuri esclarece dizendo que:

a identidade, sendo definida historicamente, é formada e transformada
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. À medida que os sistemas de
significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma
das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente. (2003, p.9).

A identidade Tapeba, portanto, se dá de forma relacional, em um paradoxo entre a
Ancestralidade e a modernidade. A vivência em uma escola diferenciada, dentro de uma
aldeia articulada, lutadora facilita a experimentação e incorporação de posturas e valores
referentes à sabedoria Ancestral, mas não elimina a influência capitalista. Apesar de possuir
alguns critérios, como reconhecimento, descendência, para que se afirme enquanto indígena, a
identidade caminha longe da cristalização:
[...] quando a gente fala de identidade indígena, a gente diz assim... aí tem os
critérios né, indígena é aquele que se auto identifica, diz que é, assume como índio,
e que a comunidade sabe que ele é e por isso aceita, porque ele vem de uma
descendência, das próprias raízes e que a sociedade lá fora também né...
(Margarida).

Dessa maneira, assim como Ciampa (2004) nos fala sobre a afirmação de um
indivíduo enquanto tal, dizendo que “o conhecimento de si é dado pelo reconhecimento
recíproco dos indivíduos identificados” (p.64), percebemos que para se afirmar enquanto
índio(a) Tapeba, é necessário que também haja um reconhecimento recíproco dos indivíduos
da comunidade, comungando de sua história, suas tradições, suas normas, seus interesses etc.
O relacionamento com os indivíduos não índios(as) é percebido de forma prejudicial
ao fortalecimento da identidade indígena Tapeba, pois, mesmo estando em constante
construção, a sociedade moderna/capitalista traz novos elementos que podem enfraquecer as
raízes indígenas:
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essa identidade ela se fortalece cada vez mais quando eu estou em contato com o
meu povo, então ela se fortalece. No momento em que eu saio e for lá pra cidade, a
minha identidade ela enfraquece porque aí eu já não estou mais, né, em harmonia,
não estou mais em contato, e essa identidade ela enfraquece a ponto das pessoas
procurar outra, quando a identidade ela não é fortalecida. Quando sua identidade não
é fortalecida, você é... o costume é... costuma afastar, costuma se afastar do convívio
né... (Margarida).

Assim, percebemos que a identidade indígena Tapeba precisa estar em permanente
contato e (con)vivência com a aldeia, de modo a não deixar para o esquecimento toda a sua
trama cultural. De acordo com Fleuri:

O Brasil se constitui historicamente como uma sociedade multiétnica tomando-se
por base uma imensa diversidade de culturas. Reconhecer nossa diversidade étnica
implica ter clareza de que os fatores constitutivos de nossas identidades sociais não
se caracterizam por uma estabilidade e fixidez naturais (2003, p.8).

Nesse sentido, Quijano acrescenta, afirmando que a produção da identidade dos
“invisibilizados” da América Latina (indígenas, negros) “implica, desde o início, uma
trajetória de inevitável destruição da colonialidade do poder, uma maneira muito específica de
descolonização e de liberação: a des/colonialidade do poder”. (p.3, 2005). Para tanto, ele diz
que é necessário que haja a afirmação e a reprodução da reciprocidade e da ética de
solidariedade social desse povo, como opção alternativa às tendências predatórias do
capitalismo atual, a fim de negar a pertinência e a legitimidade do Estado-nação fundado na
colonialidade do poder (QUIJANO, 2005).
Dessa maneira, a descolonialidade nos traz elementos para o rompimento dessa lógica
colonializante que massacra sociedades originais a fim de torná-las massas homogêneas a
favor dos desejos capitalistas/modernos. Nesse sentido, Walsh (p. 13, 2009) fala que é preciso
“transgredir, interromper e desmontar a matriz colonial ainda presente e criar outras condições
do poder, saber, ser e viver que se distanciam do capitalismo e sua razão única”.
A modernidade e o capitalismo criam um mundo desumanizador (CIAMPA, 2005), no
qual a colonialidade pré-determina a cor, a raça, a classe social, a ocupação à qual o indivíduo
está submetido, devendo assim permanecer. Sair dessa lógica requer um incessante
movimento contrário a esta corrente, provocado por uma des-alienação acompanhada de uma
leitura crítica de mundo, que abre portas a novas possibilidades, valorizando, assim, as
diferenças.
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5.3 Educação e escola: o envolver-se político

Durante minha vivência na comunidade Tapeba, dentro de uma escola diferenciada,
foi-me possível perceber a dimensão política da educação pensada e trabalhada por eles,
dentro de uma formação ética. Como também participei de etapas do MISI-PITAKAJÁ, notei
que a educação é tratada como um ato político não só pelos Tapeba, mas por todas essas
tribos indígenas cearenses participantes do curso.
Os professores direcionam suas práticas educativas para o ensinamento dos direitos e
deveres dos seus alunos, enquanto seres que precisam lutar pelo reconhecimento do seu povo,
em um movimento incessante de reafirmação de sua identidade indígena. Além disso, esses
alunos saem da escola sabendo a sua história, contada por seus parentes, professores, por meio
de atividades que são realizadas dentro e fora da sala da aula.
A Educação indígena é um ato de responsabilidade e compromisso para com a
formação dos indivíduos. A escola diferenciada vem (in)formando e estimulando seus alunos
a fim de torná-los seres críticos diante da realidade. “Na verdade, os atos de educação da
escola indígena diferenciada medram em um contexto de comunicação que produz
significações norteadoras da sobrevivência e luta da resistência das etnias” (POVO TAPEBA,
2007, p. 5).
O povo Tapeba fala que “a escola indígena é o lugar da luta” (2007, p.64). Dessa
forma, percebo que a escola diferenciada é fundamental para o fortalecimento da alteridade
indígena, a partir do momento em que assume o papel de porta-bandeira da causa, do povo, da
luta. Através e dentro dela, são pensadas, organizadas e realizadas retomadas, passeatas,
eventos e discussões:
[...] depois que as escolas indígenas realmente em 2001 ela começou a se fortalecer
mesmo, sabe, que a gente ia muito pra manifestação, a gente se trajava, se pintava,
né. E aí, muita gente, a partir da escola indígena, começou a não ter mais vergonha
de dizer que era Tapeba, né. Agora as pessoas se autoidentificam como Tapeba.
Antes sabia que era Tapeba, mas não diziam porque tinham vergonha. Hoje, hoje
não (Kelly).
[...] a gente não tinha essa, essa... eu não sei se é coragem de se identificar, né, de
dizer realmente que pertencia a um povo indígena, que tem toda uma história de um
povo, e hoje eu vejo assim, vejo a escola como uma base pra essa questão [...]
(Iolanda).

Por meio do discurso supracitado da professora Iolanda, podemos perceber a
importância da escola diferenciada para a sustentação da identidade indígena. A partir do
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momento que a escola assume o papel de formadora de cidadãos críticos e sensíveis à
realidade, ela proporciona a autoafirmação de seus alunos e professores enquanto seres
indígenas de fato e de direito.
Segundo Freire, “o educador progressista é leal à radical vocação do ser humano para
a autonomia e se entrega aberto e crítico à compreensão da importância da posição de classe,
de sexo e de raça para a luta de libertação”. (2001, p. 46). Desse modo, percebo que a
educação diferenciada indígena Tapeba, mostra-se uma educação progressista, sendo um ato
político, ideológico e transformador, pois se compromete com o desocultamento político e
social da realidade, levando em consideração os condicionantes históricos formadores de
nossa sociedade.
Segundo Freire, “estar disponível é estar sensível aos chamamentos que nos chegam,
aos sinais mais diversos que nos apelam”. (1996, p.134). Nesse sentido, professores e alunos
Tapeba estão em um constante movimento de troca. Foi interessante perceber que os
professores mostram-se abertos à experiência trazida pelo aluno, ou seja, eles estão
disponíveis ao diálogo com o(a) outro(a), livres de preconceito, medo e cientes das diferenças
existentes entre os seres. Graciana ilustra esta afirmação, quando diz:

Pra mim, um verdadeiro professor, quando ele tem no sangue ser professor, ele se
envolve, querendo ou não ele se envolve com a vida daquele aluno. Ele vai buscar
adentro para saber a real situação da aprendizagem dele. Eu acredito nisso, que
muitas vezes o aluno não tem o progresso, não tem uma perspectiva boa de vida,
porque alguma coisa tá faltando. E essa alguma coisa é o diálogo.

Esse envolvimento dos professores acarreta um não distanciamento entre eles e seus
alunos, favorecendo a tessitura de um movimento educacional regido pelo respeito e pela
ética, no qual alunos saem da escola sabedores de seus papéis na sociedade. Dessa maneira,
escola e comunidade trabalham na produção de subjetividades críticas, que resistem à
assimilação do discurso e da perspectiva do colonizador ou do opressor (AZIBEIRO e
FLEURI, 2010).
O corpo docente – formado por indivíduos com maior ou menor entendimento dos
jogos de poder da(s) colonialidade(s) presentes nas situações que tramam seu cotidiano traçam algumas práticas educativas na tentativa da desconstrução da realidade oprimida. Eles
questionam o discurso e buscam que elaboração do pensamento seja feita pela própria
comunidade, ou seja, que aconteça internamente e não venha de cima para baixo ou de fora
para dentro.

71

Como exemplo, tem-se a discussão bastante usual na aldeia e nas escolas acerca das
palavras “índio” e “indígena”. Margarida aborda o assunto, dizendo: “Indígena na verdade
não seria nem indígena, seria povos nativos né, essa história de índio inventaram aí, os
portugueses, os holandeses, os franceses, todos esses, inventaram essa história de índio,
indígena”.
Nesse caso, segundo Azibeiro e Fleuri, há uma abertura para o “questionamento das
formas totalizantes e absolutizantes do pensamento hegemônico na modernidade” (2010,
p.12). Dessa forma, eles questionam, desconstroem e buscam remontar a história e o discurso
vigente a fim de reelaborá-los. Fazendo isso, eles dão voz a novas verdades e abrem espaço a
pluralidades dos discursos. Assim, anunciam a descolonialidade na escola e na comunidade, já
que, a partir de suas vivências, discussões e saberes, ressaltam lógicas, racionalidades e
modos socioculturais de viver historicamente negados (WALSH, 2008).
Desse modo, eles demonstram, como dizem Azibeiro e Fleuri (2010), uma disposição
intercultural a partir de uma perspectiva descolonialista, ou seja, entretecem relações de
reciprocidade, nas quais sabem o que querem ao mesmo tempo em que se abrem para também
saber (e considerar importante) o que querem as outras pessoas; em que, o tempo todo,
aprendem, ao mesmo tempo em que ensinam.
Os professores indígenas são conscientes do seu papel formador e assumem uma
posição crítica perante sua responsabilidade profissional. Na escola, os conteúdos estão
conectados com a realidade vivida pelos alunos, ou seja, há uma conexão entre o que se
aprende e o que se faz. “[...] estudar é, para a cultura indígena, continuar sendo como a gente
é e ir aprendendo com o(a) outro(a) novas coisas, sem deixar nossa vida indígena” (POVO
TAPEBA, 2007, p.6).
Como exemplo, cito a época da feira cultural, na qual pude vivenciar com eles esse
momento. Todas as aulas da escola giravam em torno da feira. Alunos, professores e eu
saíamos pelas matas para coletar carnaúba, a fim de fazer trajes e artesanatos. Alunos
passavam tardes pintando telhas para vender no evento. Dessa forma, os alunos iam
aprendendo e fazendo atividades condizentes com a sua realidade e a de sua comunidade.
Assim, há uma clara consonância entre o vivido e o aprendido. “Então, aqui na escola a gente
trabalha a questão realmente de saberes diferentes, de respeitar na prática, tanto na sala de
aula nos alunos, como dos mais velhos” (Graciana).
Segundo a professora Kelly, mesmo os alunos que acabam seus estudos na escola do
Trilho e têm que estudar numa escola estadual (não-indígena), não esquecem e não escondem
sua cultura. “Mesmo os alunos que saem da escola indígena, né, que vai pra outra escola, ele
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não tem vergonha. Então, os trajes, né eles usam e tudo” (Kelly). Isso revela o papel da escola
de formar cidadão que lutam por uma transformação social, ou seja, por uma sociedade livre
de preconceitos e reconhecedora da história.
Juntamente com o movimento indígena, que luta não somente pela demarcação da
terra, mas pelo reconhecimento dos direitos dos índios, a escola diferenciada, portanto,
assume importante função no reconhecimento de si enquanto indígena. Segundo a professora
Priscila, o envolvimento é necessário para conhecer a si e a causa da luta indígena. “[...] eu
moro lá no meio deles, mas agora que eu tô mais envolvida, quando eu só vivia em casa, de
casa pra escola, eu não muito esse envolvimento, né, e agora que eu tô mais no meio é que eu
tô conhecendo”.
A partir daí, podemos perceber que estar junto e engajado ética, política e
afetivamente, percebendo-se como membro fazedor e constituinte da comunidade, do
movimento, é imprescindível para uma ação mobilizadora. Não adianta apenas frequentar
uma escola indígena diferenciada, mas vivê-la, experienciá-la em todas as suas situações, “por
que escola é vida. [...] E a nossa vida tem essa luta. A luta pela terra e por nossos direitos”
(POVO TAPEBA, 2007, p. 58).

5.4 Movimentos de diálogo e conhecimento: ser e deixar de ser através do contato

Dentro da comunidade indígena brasileira existe comunicação entre os povos, apesar
de algumas diferenças culturais. Os jovens de várias etnias se reúnem e vão para uma
determinada aldeia para ver, conhecer, trocar experiências e assim levar novas ideias para a
sua comunidade. Além disso, eles estão conectados através das redes sociais, fazendo com
que o contato seja diário e contínuo.
O movimento de troca de experiências entre as etnias, realizado principalmente pelas
lideranças jovens, torna-se bastante rico para o crescimento de cada aldeia que se alimenta dos
exemplos ocorridos com as outras e busca espelhar suas ações para que aconteça o mesmo na
sua comunidade.
Sobre o assunto, a professora Kelly diz que na comunidade Tapeba há:

[...] as experiências boas, que a gente conhece de outros povos daqui do Ceará.
Agora tem o quê? Tem intercâmbio para jovens. Os jovens daqui dos Tapeba, eles
viajam para outra comunidade indígena para eles ter essas trocas de experiências.
Isso é trabalhando a interculturalidade. Tanto a gente vê as não indígenas e as que
são indígenas. É chamado intercâmbio intercultural, que é de jovens. Aí os jovens
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saem daqui, eles viajam, por exemplo, pro Tremembé, aí vários outros vão para o
mesmo lugar, lá eles têm. Lá eles vão fazer debate sobre os problemas que estão
acontecendo na comunidade.

O diálogo que as tribos estabelecem entre si por meio do encontro de suas jovens
lideranças favorece a união da comunidade indígena brasileira, fazendo com que cada aldeia
esteja solidária à luta e as necessidades de todos os povos.
O diálogo intra e interétnico facilita a resistência na incorporação de valores e posturas
impostos pela sociedade moderna/capitalista, reafirmando, por outro lado, a cultura indígena.
Mesmo com força, rapidez e eficiência em se alastrar por todos os lugares, esses valores
modernos são freados, ainda que minimamente, pela união dos índios dentro e fora de suas
aldeias, já que em um movimento de diálogo, eles têm a oportunidade de pensar criticamente
a questão, debatendo formas de lidar com ela.
Na primeira vez em que participei do MISI-PITAKAJÁ, por exemplo, muitos
momentos giraram em torno dessa discussão. As lideranças de várias etnias encontravam-se
preocupadas com a invasão moderna/capitalista em suas comunidades, buscando encontrar
soluções para resgatar e engajar, principalmente, os jovens em sua cultura.
É interessante, nesse momento, explorar o contato que ocorre entre os índios e nãoíndios. No caso dos Tapeba, esse contato se dá de forma intensa e contínua, já que eles são
considerados índios citadinos, formando uma aldeia urbana (BAINES, 2001). Os índios
Tapeba também fazem parte da cidade, não estando, portanto, cercados e isolados na mata.
A realidade Tapeba se aproxima do que afirma Paladino em sua pesquisa com a etnia
Ticuna provinda do Amazonas, na qual ela nos diz que “a concepção da aldeia como espaço
fechado com nenhum ou escasso relacionamento com a cidade não se sustenta no caso dos
Ticuna” (2006, p.158).
Dessa maneira, podemos perceber que o contexto indígena Tapeba, assim como de
várias etnias brasileiras, está mudando a cada dia, passando por transformações sociais,
estruturais, econômicas proporcionadas a partir do contato com os(as) não-índios(as).
O inevitável contato com a sociedade moderna, marcada pelo capitalismo, traz
mudanças que são consideradas boas e ruins pelos Tapeba. Iolanda revela que “num tem
como nós, os indígenas, ficar fora dessa modernidade. [...] Como tudo na vida, que tem os pró
e os contra, né”. Como ponto negativo, podemos citar o esquecimento do cuidado com o(a)
outro(a) e consigo, na valorização do lucro, do dinheiro. Segundo Margarida, a influência
capitalista é muito perigosa:
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porque as pessoas valorizam muito só a questão do dinheiro e aí vai ficando a parte
humana. [...] Essa questão do capitalismo as pessoas trazem muito pra questão do
dinheiro, da valorização do dinheiro, das coisas materiais, enquanto o ser humano
ele tá deixando pro lado, cada vez mais o ser humano vai ficando pro lado. Fulano é
valorizado não pelo que ele é, mas pelo que ele tem e isso é complicado pra nós né.

Dessa forma, Margarida nos explica então que modernidade/capitalismo trazem
valores distintos da cultura indígena, na qual os seres tem sua importância e seu devido papel
na comunidade.
A imposição de novos e destoantes hábitos também é analisada de forma negativa pela
comunidade Tapeba. Como exemplo, a pajé Dona Raimunda nos conta da “necessidade” de
usar roupas. Para ela, “eu inda me visto, porque é de lei se vestir, mas, pra mim, isso não é
bom, eu não aceito, visto, mas não aceito”. Isso nos faz perceber que o contato com a
sociedade moderna/capitalista está mudando aos poucos os traços da cultura indígena,
fazendo com que novas (e de certa maneira incompatíveis) formas de estar e pensar o mundo
sejam incorporadas às suas práticas cotidianas, mesmo que de maneira imposta, subversiva e
vertical.
É imprescindível, ainda, ressaltar na fala acima da pajé a expressão “é de lei”. Esta nos
faz pensar na invisível ditadura a que somos expostos, fazendo com que sejamos obrigados a
partilhar seus ideais, mesmo sem aceitá-los. Quem ousa a não se enquadrar sofre com
xingamentos, humilhações e discriminações revelados ou silenciosos, como ilustra novamente
a pajé Dona Raimunda: “Eu saía deixava a roupa, pra onde eu ia, eu deixava a roupa, voltava
pelada. Aí a galera começava a mangar”. Desse modo, podemos perceber o quanto que o
universo subjetivo indígena e seus modos de relação com o mundo foram e são ignorados e
subjugados, inferiorizados a partir de um padrão que tem em sua base a grande população
“não-europeia”(QUIJANO, 2005).
A partir daí, notamos o movimento de imposição de uma cultura dominante própria da
colonialidade, na qual valores, hábitos e posturas descontextualizados com a realidade própria
de um povo, de uma tradição, são lançados verticalmente, de fora para dentro. Assim, essa
ditadura caminha no sentido oposto ao diálogo dos saberes, baseado na modéstia e na escuta
do(a) outro(a), no respeito da outra cultura e no reconhecimento de todos os atores envolvidos
(MARÍN, 2009).
Já como ponto positivo, foi visto que as tecnologias podem ser favoráveis ao bom
rendimento em sala de aula. Graciana explicita essa afirmação, dizendo que:
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A vantagem é que você pode usar esse capitalismo, a tecnologia, pode utilizar para
que você tenha um bom desempenho, para planejar uma aula melhor, para tentar
buscar fontes que possam lhe subsidiar ali naquele momento de dar a sua aula.

Assim, o aparato tecnológico pode ajudar a prática educativa de forma a torná-la mais
dinâmica, interativa e interessante para os alunos. A escola do Trilho possui, por exemplo,
uma sala de informática que serve como espaço para o acontecimento de aulas e lugar de
pesquisa dos alunos para a realização de trabalhos sugeridos pelos(as) professores(as).
A comunidade Tapeba está imersa na sociedade moderna/capitalista, fazendo uso dos
aparatos ofertados por esta. Os(as) adolescentes não desgrudam dos aparelhos celulares. Estes
são objetos que já fazem parte da vida de quase todos da aldeia, de forma que suas rotinas
estão ligadas ao uso das tecnologias. Os adultos andam de moto, compram televisores. Muitos
estão conectados à internet, fazendo parte das redes sociais, o que também é considerado um
ponto positivo, já que facilita a comunicação intra e interétnica.
Apesar de tudo isso, da influência diária da sociedade não-indígena, os Tapeba
continuam lutando por seus direitos e ideais, realizando seus rituais, ou seja, tentando
preservar a sua cultura, de forma a adequá-la às novas “necessidades” que surgem. Segundo
Iolanda, a comunidade indígena diferencia-se a partir da busca pela preservação de sua
cultura: “a diferença é que eu ainda preservo minha cultura”.
Dessa maneira, percebo que tal preservação é uma tarefa bastante árdua, porém,
primordial numa comunidade indígena atualmente. Esse trabalho já faz parte da rotina da
comunidade, principalmente das escolas diferenciadas, as quais têm um papel fundamental na
incessante tarefa de manter viva a cultura indígena, apesar de todos os entraves. Nesse
sentido, a escola indígena diferenciada proporciona uma educação que leva em conta a
diversidade, a convivência solidária entre as diversas culturas, ou seja, uma educação
intercultural que:

se preocupa com as relações entre seres humanos culturalmente diferentes uns dos
outros. Não apenas na busca de apreender o caráter de várias culturas, mas sobretudo
na busca de compreender os sentidos que suas ações assumem no contexto de seus
respectivos padrões culturais e na disponibilidade de se deixar interpelar pelos
sentidos de tais ações e pelos significados constituídos por tais contextos (FLEURI,
2003, p. 16).

Catherine Walsh nos fala que “o problema central do qual parte a interculturalidade
não é a diversidade étnico-cultural; é a diferença construída como patrão do poder colonial
que segue transcendendo praticamente todas as esferas da vida”. (2009, p. 8). Margarida
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aborda essa questão afirmando que “não existe uma cultura inferior ou superior, mas que tem
culturas diferentes, e que nossa [indígena] é uma delas e como tal deve ser respeitada”.
Diante de tal proposição, podemos perceber que essas diferenças/diferenciações entre
“superior e inferior”, como diz Margarida, ou entre “melhor e pior” são estratificações
características da colonialidade. Desse modo, essas questões são fundamentais no âmbito de
uma educação intercultural, diferenciada, pois tratam de desvelar toda essa lógica
dominadora, exploratória e, assim, mostram a face invisibilizada desse povo, deixando vivas
suas histórias, identidade e luta.
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5. TECENDO CONSIDERAÇÕES, TRANÇANDO POSSIBILIDADES.

Um fim de mar colore os horizontes.
Manoel de Barros

Chegar a esta parte do trabalho significa, para mim, olhar para trás e assistir a um
filme que conta parte do que sou e vivi. Implica em experimentar de uma só vez um turbilhão
de sentimentos, sensações e emoções que afloram ao deparar-me com esta experiência.
Com a certeza de que ainda há muito a ser feito, dito e vivido, encerro este ciclo com o
intuito de abrir novos caminhos a serem seguidos nesta mesma direção. A comunidade
indígena tem bastante a nos ensinar e a Educação Ambiental Dialógica (Figueiredo, 2007)
tem ainda mais a embeber-se com a riqueza cultural trazida por esse povo.
Sem o envolvimento e doação dos Tapeba que estiveram comigo nessa caminhada,
este trabalho não teria passado de uma simples idealização. Dessa maneira, voltarei à escola, à
comunidade, com este trabalho em mãos, para que possamos ler juntos e conversarmos acerca
de cada ponto abordado. Também contei com a valiosa contribuição dos(as) amigos(as) do
GEAD, que tanto me ajudaram em todas as fases da pesquisa, tecendo juntos preciosas
discussões acerca da educação indígena.
Trabalhar com indígenas foi uma atividade muito prazerosa, além de gratificante.
Sinto-me feliz por ter tido a oportunidade de entrar em contato com um mundo de crenças,
valores e pensamentos até então desconhecidos por mim. Vivê-los fez-me enxergá-los e
enxergar-me com um olhar diferente, repleto de novas cores e formas.
Cada etapa foi muito instigante. Entrar na escola do Trilho pela primeira vez despertou
um mundo de ideias e desejos a serem realizados. Estes só foram aumentando e tomando
corpo a todo novo contato. A partir do momento da defesa do projeto, a pesquisa ganhou
identidade. A metodologia escolhida serviu de pernas imprescindíveis para trilhar o caminho
necessário à concretização dos objetivos.
Paulo Freire está enraizado em todas as partes deste trabalho, por meio de suas
contribuições teóricas e práticas. A Educação Ambiental Dialógica toma para si os aportes
deixados por esse autor e dialoga com a Educação Ambiental Crítica para assim nascer de
maneira sólida e sensível no cenário educacional, social e político.
A Perspectiva Eco-Relacional traz a perspectiva da relação afetiva com o ambiente,
desenvolvida por Figueiredo (2007). Ciampa (2004; 2005) deu a sua preciosa contribuição, ao
servir de base para a reflexão e entendimento sobre a questão da identidade. Por sua vez,
Aníbal Quijano (1993; 2005; 2010), Walsh (2008) e Figueiredo (2009; 2010) foram essenciais
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para a discussão acerca da colonialidade/descolonialidade. Já para tratarmos a respeito da
Interculturalidade Crítica, servimo-nos dos aportes deixados por Walsh (2008), Fleuri (1998),
Figueiredo (2009b).
Adentrar no cotidiano e (con)viver com os Tapeba, foi essencial para o desenrolar da
pesquisa. Sem essa (con)vivência, muitos detalhes, informações teriam sido deixados de lado,
desapercebidos. As entrevistas e as narrativas também foram de suma importância, já que
pudemos aprofundar algumas questões-chave e escutar, de maneira e(a)fetiva as personagens
marcantes da comunidade.
Além disso, o Círculo Dialógico - nascido do diálogo entre o Círculo de Cultura
proposto por Paulo Freire e o Círculo Dialógico-Afetivo Ecobiográfico, sinteticamente
chamado de Círculo Ecobiográfico, abordagem construída por FERREIRA (2011) – foi um
método muito eficiente e produtivo. Dele surgiram vários elementos interessantes para o
entendimento do que me propunha a estudar. Dessa forma, acredito que a metodologia
escolhida foi adequada, por atender de maneira eficaz às demandas de realização da pesquisa.
Quanto aos resultados, percebemos que conseguimos alcançá-los de forma positiva.
Os saberes ancestrais Tapeba podem auxiliar num fazer e pensar em Educação Ambiental
Dialógica a partir do momento em que, primeiramente, esses saberes que são populares tem a
sua importância e papel na comunidade, ou seja, eles ultrapassam o entendimento de meras
“fontes históricas” (Graciana) e são encarados como guardiões da sabedoria de todo um povo,
conotando também ensinamentos para a convivência em grupo.
Como outra contribuição, percebemos o trato com o ambiente a que esses saberes
remetem. A natureza fora dos indivíduos é chamada de Mãe Terra. A ligação com esta se dá
de forma afetiva a partir do respeito, do cuidado e da valorização. Além disso, a
Ancestralidade Tapeba acredita numa relação horizontal entre todos os elementos da natureza,
na qual o amor é cultivado, sendo todos essenciais para uma vida em harmonia.
O Toré, por sua vez, tem a sua importância para a Educação Ambiental Dialógica por
ser um exemplo de coesão, organização dos participantes e sua conexão com a espiritualidade,
essenciais a uma prática educativa nesse âmbito.
Os indígenas tem a sabedoria e a paciência de acatar o tempo natural do ciclo da vida,
esperando o melhor momento para realizar suas atividades de pesca, caça e plantio. Ainda
ensinam a ter o ambiente como parceiro, demonstrando preocupação com as gerações futuras.
A forma como os indígenas relacionam-se com o espaço também pode servir-nos de subsídio,
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pois eles experimentam várias sensações às quais não nos permitimos, por termos medo,
vergonha, presos à eterna vigilância do(a) outro(a).
Verificamos que a identidade Tapeba se dá de forma relacional, em um paradoxo entre
a Ancestralidade e a modernidade, necessitando estar em constante contato com a aldeia, para
que se dê de forma a não deixar para trás os traços pertinentes à cultura indígena.
A escola diferenciada é um espaço de formação política de cidadãos comprometidos e
sabedores da história e luta do seu povo. O corpo docente engajado – formado por indivíduos
com maior ou menor entendimento dos jogos de poder da(s) colonialidade(s) presentes nas
situações que tramam seu cotidiano - traçam algumas práticas educativas descolonializantes.
Dessa forma, esses professores, lideranças em sua aldeia, percebendo-se como membros
fazedores e constituintes da comunidade, do movimento, estão engajados ética, política e
afetivamente frente à realização de ações mobilizadoras.
A troca de experiências entre as etnias indígenas brasileiras favorece o crescimento de
cada aldeia, por se alimentar dos exemplos ocorridos com as outras e buscar espelhar suas
ações para que aconteça o mesmo na sua comunidade. Além disso, proporciona união entre as
tribos, já que estão continuamente conectadas. O diálogo intra e interétnico facilita a
resistência na incorporação de valores e posturas impostos pela sociedade moderna/capitalista,
reafirmando, por outro lado, a cultura indígena.
O contato dos Tapeba com a sociedade moderna/capitalista é inevitável, já que são
índios urbanos, citadinos. Tal contato traz mudanças, consequências que são consideradas
boas e ruins por eles. Como ponto negativo, podemos citar: a supervalorização do dinheiro em
detrimento do cuidado consigo e com o(a) outro(a), fato que é totalmente oposto ao que prega
sua Ancestralidade; a própria imposição de novos hábitos, posturas e valores, como o uso de
vestimentas, principalmente pelos mais velhos. Já como ponto positivo, temos: uso das
tecnologias favorecendo o bom rendimento em sala de aula; a comunicação por meio da
internet, das redes sociais.
Os(as) indígenas sofrem com o contato, com a influência dos(as) não-índios(as) desde
a invasão europeia em 1500. São muitos anos de exclusão, subjugação e discriminação. Hoje,
os(as) invasores(as) são pensamentos e ideais que se alastram e se incorporam tão
rapidamente e de forma muito eficiente. Acredito que a comunidade indígena ainda tem muito
a nos dizer, e ainda temos muito a aprender com ela. Novas formas de escutar esse povo
precisam ser efetivadas, antes que essa atual forma de dominação os faça calar, desaparecer
para sempre. Foi nesse sentido que busquei delinear minha pesquisa e que pretendo investir
em futuros trabalhos.
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APÊNDICE A – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS INDIVIDUAIS
GRACIANA

Pesquisadora: Eu vou te falar algumas palavras e aí tu vai me dizer o que é vem na tua
cabeça quando tu escuta essas palavras, tá certo? SABERES ANCESTRAIS.
Graciana: São valores que tentamos registrar e conscientizar os alunos das fontes históricas
que existem. Que mais, é... E sempre a gente tenta repassar esses valores ancestrais. Que a
gente sabe que no meio da sociedade não existe, a nova tecnologia está aí, então a sociedade
esquece, e eu sempre tento repassar isso para os meus alunos os nossos valores, os valores da
nossa cultura, os valores que são trabalhados em sala e os valores realmente da vida cotidiana,
né, principalmente referente à especificidade de cada povo, né, do nosso povo dentro da sala
de aula, as fontes históricas, até por questão de eu trabalhar a minha disciplina, que é história
né, com eles, isso a gente trabalha...
Pesquisadora: A tua disciplina é arte ou é história?
Graciana: Arte, história e geografia.
Pesquisadora: Ah... São as três!
Graciana: Fundamental maior é. Agora, pela manhã é polivalente.
Pesquisadora: Polivalente seria o quê, seriam as três?
Graciana: Todas: português, matemática e as demais.
Pesquisadora: E Educação? O que é Educação pra ti?
Graciana: Educação a gente pode definir em dois termos: Educação que vem lá do, da
família e Educação aqui na escola. É, em questão à educação na família, hoje pode se dizer
que os valores na educação que vem lar não existe mais. E a gente além de trabalhar essa
educação, valorizar os valores da educação nós tentamos dar uma educação de qualidade, por
questão dos conteúdos, a questão dos estudos realmente, deixa eu ver, a... Enfim, o que a
gente tenta pelo menos repassar para os nossos alunos hoje a real situação que se encontra a
Educação, tanto faz a educação escolar, né, é em geral, como a educação escolar indígena,
como ela se encontra, como que tá a real situação, como que os nossos alunos conseguem, é...
adquirir esses conhecimentos através da educação, conhecendo a educação à fundo, sempre eu
tento passar isso, que é um tema muito abrangente para se trabalhar dentro da nossa sala de
aula. Também, Educação pra mim é um valor, um valor nas várias artes, nas várias partes, nas
várias histórias... Enfim, o que faz parte do nosso dia-a-dia, da nossa vida, só que a Educação
na real situação que se encontra no Brasil acredito que ela tenha melhorado em relação à
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preocupação, né, das autoridades que se encontram, mas ao mesmo tempo, algumas
mudanças, ela tem as vantagens e desvantagens para a sala de aula, para, enfim, para até o
país inteiro, porque hoje, você vê que as autoridades, as instituições, elas se preocupam com
quantidade e não com qualidade. Eu tenho essa concepção.
Pesquisadora: É... Pra ti, o que é AMBIENTE.
Graciana: Ambiente é a nossa vida. Ambiente é até um termo que a gente tenta trabalhar hoje
no dia-a-dia, seja no ambiente de casa, no ambiente escolar, o ambiente em geral, que também
é um tema que faz parte das nossas, do nosso currículo da escola, e a gente tenta trabalhar e a
gente sabe que é uma batalha grande, a questão de valor, valorizar a questão do meio
ambiente, é... tentar preservar, conscientizar, que a gente sabe que hoje a preocupação é
mundial, né, seja aqui, ou lá fora, ou em outros demais países a preocupação é imensa em
relação ao futuro que se encontrará o nosso ambiente, seja tanto num ambiente familiar, como
num ambiente da escola, como num ambiente em si, que é assim é uma luta para se tentar
conscientizar os nossos alunos, a população, a sociedade como preservar, como tentar
melhorar para que não tenha conseqüências futuramente, porque a gente sabe que vai ter, de
uma forma ou de outra sempre vai existir as conseqüências do homem.
Pesquisadora: NATUREZA
Graciana: Natureza é tudo que tem, né, de preservação, é preservação da vida, a natureza.
Ela nos faz respirar, conserva o ambiente, assim tendo a ação do homem, e a natureza ela
contribui para o oxigênio da vida. Enfim, é bem complexo falar sobre a natureza, porque é
quase a mesma coisa que meio ambiente, para falar de natureza tem que falar de ambiente,
porque os dois é um conjunto, está sempre no mesmo barco. É impossível falar de natureza
sem falar de meio ambiente. Natureza é um ambiente em que se encontra hoje, seja ela não
limpa, seja ela limpa, seja ela não... de qualquer forma, a natureza é um processo que o
homem, o ambiente que o homem deveria preservar mais, que a gente tá vendo que tá se
acabando.
Pesquisadora: E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Graciana: Educação Ambiental, é... Existe vários projetos de se trabalhar essa questão de
educação ambiental, mas eu acredito, não sei, a não ser que eu esteja desinformada, que
poucas escolas façam esse trabalho, não são todas. Então, é, pouco se trabalha, é muito bem
falado, né, na teoria é muito bonito, mas realmente hoje nas escolas falta muito isso. Falta
trabalho, mas não é da forma que é pra ser realmente, da conscientização, da valorização da
questão ambiental dentro das escolas, repassando realmente os valores que se tem hoje como
o ambiente junto com a educação, levando para o seu lar, levando para a sociedade. Eu
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acredito que a educação ambiental é muito bem falada, mas somente na parte teórica, pouco,
poucas, não vou generalizar, mas poucas escolas trabalham, e se trabalham é pouquinho.
Porque o povo hoje na educação tá preocupado com conteúdo, preocupado com a parte
teórica, mas agente tem que se preocupar hoje é com a parte prática, que a gente ensina
melhor, trabalha melhor, os alunos aprendem mais, de uma forma mais aberta, que a gente
trabalha a educação ambiental, todo dia deve se trabalhar isso aí, é... que faz parte dos temas
transversais, isso a gente sabe que algumas escolas realmente trabalham, mas outras eu
acredito que poucos professores tenham essa dedicação.
Pesquisadora: E aqui na escola?
Graciana: Aqui na escola a gente trabalha, que é até a questão do tema transversal que é
meio ambiente. A gente trabalha com esses que eu já até falei: questão de terra, saúde, meio
ambiente e água. Todo ano, a gente faz um trabalho voltado para esses quatro temas e a gente
abrange bastante os conteúdos, é... um tema só é interdisciplinar, a gente trabalha vários
conteúdos e a parte prática de várias disciplinas: história, geografia, matemática. Por exemplo,
a questão da água, a gente trabalha história, geografia, em arte, matemática, português, na
produção textual, né, que é em português, a questão da quantidade de água, a gente trabalha
realmente a questão educação ambiental nesses termos dentro dos temas transversais que a
gente tenta fazer. A gente faz gincanas pedagógicas, a gente tenta fazer né o soletrando, tudo
em cima desses temas que a gente trabalha. Aqui na escola a gente trabalha realmente assim, e
confesso que dá trabalho, dá, mas a gente tem bons resultados, o melhor de tudo é que a gente
tem bons resultados, nossos alunos eles aprendem melhor, participam mais, e eu,
sinceramente, eu não gosto muito de estar só no quadro não, eu gosto de manusear, ensinar
para eles a parte prática, o que a gente deve fazer, como que deve fazer. E quando a gente
trabalha esses temas, eles ajudam e contribuem muito no ensino-aprendizagem, ajuda muito,
não só a mim, mas os alunos, tanto eles ensinam como aprendem, a gente faz essa troca. E
principalmente nas disciplinas que eu dou, né, que é artes, história e geografia. É... eu sei, dá
trabalho, pra quem, por exemplo, ensina polivalente né, uma turma 5º ano, 3º... Dá trabalho,
dá, mas se não tiver trabalho, não tem sucesso, né.
Pesquisadora: DIÁLOGO
Graciana: Diálogo. Diálogo eu considero como um valor, um valor da vida, um valor do ser
humano, que a gente tem ter, querendo ou não, a gente tem que ter, mesmo que você esteja
normalmente estressado, porque no nosso trabalho no dia-a-dia, você sabe que é bem né, é...
nos estressa muito, a gente fica com... é cansativo, mas tem que ter sempre o momento de
diálogo, seja entre aluno, seja entre gestor, seja entre professor, seja entre família.O diálogo é
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inevitável, tem que ter, porque com ele, através dele a gente pode se chegar a um determinado
consenso, seja lá de que for. Eu acredito que o diálogo, e geralmente eu tenho isso com meus
alunos, eu converso. Sempre eu paro, eu paro. Se for preciso eu parar minha aula todinha para
conversar com eles, pra saber da real situação, apesar de que em alguns momentos, quando a
gente trabalha a questão de valores na sala, a questão de valorização da vida, né, a questão
realmente de estar trabalhando no dia-a-dia ali, eu creio que às vezes, nós somos criticados,
eu, eu falo especificamente de mim, né. Eu, muitas das vezes, eu tento trabalhar isso com meu
aluno através do diálogo, porque o diálogo é um valor que não se pode menosprezar, e eu
converso com eles. Geralmente eu paro, só que é complicado, porque às vezes tem aluno
super rebelde, o próprio gestor diz que a gente se envolve muito com o aluno, né, trabalhando
a questão de valor a questão do diálogo.Eu digo valor, porque diálogo pra mim é um valor. Eu
considero como valor, valor da vida, valor da educação, porque hoje nos lares não existe isso,
não existe. Muitas das vezes o aluno chega aqui cheio de problema, uma bagagem, é um aluno
super rebelde, a gente não vai logo criticar, porque muitas das vezes ele tá passando por uma
situação que ele não está conseguindo lidar com aquela situação, tipo o pai e a mãe, o que que
tá acontecendo com alguém? Será que eles estão dando atenção àquela criança, adolescente,
né? E tem que ter esse diálogo muitas das vezes. Existem professores que dizem: “ai eu não
vou querer saber, porque sei lá é pior ou então a gente vai estar se envolvendo com o aluno,
com a vida do aluno”, mas eu acredito que educação é isso. Pra mim, um verdadeiro
professor, quando ele tem no sangue ser professor, ele se envolve, querendo ou não ele se
envolve com a vida daquele aluno. Ele vai buscar adentro para saber a real situação da
aprendizagem dele. Eu acredito nisso, que muitas vezes o aluno não tem o progresso, não tem
uma perspectiva boa de vida, porque alguma coisa tá faltando. E essa alguma coisa é o
diálogo. Os pais, as mães hoje não se importam não. Não vou generalizar, mas pelo menos
alguns casos que eu conheço no meu ambiente de trabalho. Os pais não se importam não, se
preocupa se ele tá aprendendo, como que ele tá. São poucos hoje que mantém esse diálogo,
né, na família, no lar, na escola. Na escola a gente tem que trabalhar isso.
Pesquisadora: IDENTIDADE
Graciana: Identidade é uma... acima de tudo é você se identificar àquilo que você é
realmente. Muitas das vezes, você não pode se identificar, mas através das suas ações, do seu
trabalho você é identificado por aquilo. Então, identidade ela é... eu considero como crucial,
assim, do que eu sou e do que eu não sou. Eu posso dizer o que eu sou, identificar aquilo, mas
muitas das vezes, através das minhas ações eu posso não ser aquilo ou ao contrário.
Identidade pra mim não é eu só chegar “eu sou isso, eu sou aquilo”, são as minhas ações que
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vão definir realmente a minha identidade, o que é que eu sou e que é que eu não sou. Eu
gosto, muitas das vezes, quando a pessoa pergunta sobre “o que você é”, eu prefiro que a
pessoa observe, observe o que eu faço, porque eu creio que através das minhas ações a pessoa
vai identificar quem eu sou. Pra mim, identidade é isso, é você identificar o que eu sou através
das minhas ações, seja elas boas ou seja ruins, eu acredito que é identidade.
Pesquisadora: INDÍGENA
Graciana: Indígena, exatamente isso, é a identidade da professora Graciana. Eu me identifico
como indígena através dos meus atos, das minhas ações, através do trabalho, seja na sala de
aula, seja nos movimentos, e, é... Indígena, hoje, está bem melhor, mas antes, antes, há
tempos atrás a gente não poderia se identificar como indígena. Muitas das vezes, até hoje a
gente passa por preconceito, discriminação, mas não é como antes. Nós, antes, eu confesso
que talvez os meus antepassados devem ter sofrido muito. E eu, assim, paro às vezes pra
pensar o quanto deve ter sido ruim aquele momento, né. Ser indígena, hoje, qualquer um pode
ser, pode dizer que é, mesmo sabendo que vai passar por uma determinada situação de
constrangimento, de discriminação, de preconceito, porque ser indígena não é garantir, não é
buscar só os seus direitos e seus deveres. E hoje, quando alguém sabe que o ser indígena tem
direito disso e daquilo, muitas das vezes, quem não é quer ser. E, às vezes, eu me encontro
sem motivação, em questão de identificar ”eu sou indígena, eu valorizo minha cultura, eu
busco meus direitos, eu defendo meus deveres, meus direitos”, sabendo que tem uma pessoa
que muitas das vezes só tá ali, indígena, apenas por cadastro, mas não se identifica, se vai lá
fora não defende, o povo mete o pau lá em cima dos índios e a pessoa lá fica só ouvindo,
simplesmente entra num lado e sai pelo outro, num tá nem aí, nem se importa. E se tem uma
coisa que me deixa angustiada é se eu tiver num ambiente, alguém falar de indígena e eu não
poder falar, e eu falo, eu defendo, principalmente relacionado ao meu trabalho, que é a escola
indígena, que eu sou indígena e o meu trabalho eu defendo aqui e em qualquer canto, mesmo
sabendo de algumas especificidades que não ocorrem de uma maneira que é pra ser, mas eu
defendo. Então, às vezes, eu fico angustiada quando tem alguém que diz que é indígena, mas
não defende, não vai buscar, não conquista e não briga realmente – brigar no bom sentido, né,
de buscar, de reivindicar, de trabalhar, botar a mão na massa realmente - tem gente, não
generalizando, que não faz isso. Enquanto outros buscam muito, outros buscam pouco, mas é
um interesse de igualdade. A gente sabe que existe em todo o povo, na sociedade igualmente
é impossível a gente igualar a situação.
Pesquisadora: TAPEBA
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Graciana: É... é quase tudo que eu acabei de falar, né. É você. Tapeba é a identidade de um
povo. É você chegar “eu sou índia tapeba, eu me identifico como tapeba”. Muitas das vezes
eu posso dizer que sou tapeba e posso correr o risco de sofrer uma discriminação, até
começando pelo nome, o termo tapeba. Muitos lá fora acham que, ainda têm aquela ideia que
são, é... totalmente civilizado, ou então tapeba é, são um povo aculturado, várias definições
podem surgir. E eu identifico o povo tapeba, principalmente na minha pessoa como um
guerreiro, guerreira, guerreiros e... Tapeba é um povo forte, que busca seus direitos, defende
aqui aonde for, na questão de terra, na questão de saúde. Temos as lideranças tapeba que à
frente e vão mesmo. Então assim, é um povo que eu admiro, que eu defendo, como eu acabei
de dizer, ser indígena não é fácil, principalmente no estado do Ceará quando você se identifica
como tapeba. Às vezes, nós sofremos vários tipos de discriminação, mas é um povo forte, um
povo guerreiro, que está sempre à frente das lutas, do movimento, é um povo que eu admiro e
me identifico e estou aqui até quando Deus permitir.
Pesquisadora: CULTURA
Graciana: Cultura é... Cultura é algo que nós tentamos resgatar desde o princípio e valorizar.
Eu não vou dizer é... a questão de que nós perdemos, mas que ficou parada por muito tempo
devido à questão da discriminação, né... Desde o século XV até os dias atuais. É... Cultura. A
gente sabe que o Brasil é um Brasil totalmente rico em cultura e culturalidade, é diverso,
existem várias culturas, a cultura é diversa, mas assim, eu admiro esse termo cultura, porque
assim, é um termo que a gente demonstra através daquilo ali, da dança, dos artesanatos a
identidade do povo né, seja do indígena ou não, cada povo tem sua cultura, seja branco, seja
índio, seja preto, cada um tem sua cultura. É justamente a cultura que vai identificar aquele
povo. Então, a cultura é uma palavra muito, assim, diversa de se discutir, de se falar, mas é
uma identidade de um povo. Eu considero a cultura a identidade de um povo.
Pesquisadora: INTERCULTURALIDADE
Graciana: Interculturaliadade. Esse é maior ainda, porque quando a gente trabalha
principalmente dentro da escola a questão do povo tapeba, a questão indígena, a questão de
identidade, nós não trabalhamos só pra nós, nós trabalhamos para o outro. Nós tentamos
transmitir essa interculturalidade que o povo, os povos do Brasil inteiro possui várias culturas.
E a gente sabe que o próprio Brasil ele é, existe essa diversidade de cultura. E quando a gente
trabalha com a questão da cultura do povo tapeba, a cultura do povo indígena ela é bem mais
rica do que a gente imagina. Nós estudamos não só a cultura do índio, mas a cultura do negro,
a cultura dos portugueses, a cultura dos franceses, a cultura dos alemães. Enfim, isso é o que
eu chamo de interculturalidade – é você tentar trabalhar isso e transmitir de uma forma que
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realmente o aluno considere o que é a interculturalidade, que é um termo bem abrangente,
bem diversificado de você trabalhar em sala de aula, de determinado povo, sociedade, país.
Pesquisadora: Agora vou fazer perguntas mais diretas, certo? É... Qual o significado dos
saberes ancestrais pra você?
Graciana: Significa uma fonte histórica para o povo, para a pessoa realmente que vai se
trabalhar isso na escola, para o professor, para o aluno. É uma fonte histórica.
Pesquisadora: E essa fonte histórica está presente atualmente ou ela ficou mais no passado?
Graciana: Eu acredito que esteja mais no passado e se trabalha no presente, né. Essa questão
de ancestrais é passado, mas tentamos trabalhar ele no presente, tentando revitalizar, que é os
nossos ancestrais aos dias de hoje.
Pesquisadora: Você consegue fazer alguma relação entre os saberes ancestrais e a educação
ambiental?
Graciana: A relação é que os saberes ancestrais é a questão de vivência no meio ambiente, é
questão de valor, de valorizar o meio ambiente. É o que tentamos fazer hoje, saberes
ancestrais com a questão ambiental. É... Tipo assim, preservação de algum material, de algum
trabalho que se tem na aldeia com a questão do meio ambiente. Por exemplo, a questão das
plantas medicinais, que é um trabalho que já fizemos e a gente descobriu que os nossos
ancestrais na época não existia remédios, remédios, substâncias químicas, como antibiótico,
anti-inflamatórios. E os ancestrais, a questão ambiental era bem mais sadio do que hoje e a
gente fez essa relação. Eu fiz esse trabalho e foi muito interessante, porque nossos alunos, a
gente descobriu que hoje tentamos resgatar isso, da questão do meio ambiente de explorar
mesmo, apesar de homem aos poucos está desmatando, acabando com as plantas, com a
questão de árvores que servem né... meio ambiente. E uma determinada doença, nossos
ancestrais na época valorizavam muito. Hoje, a gente vê poucos trabalhando isso aí. Então,
assim, eu considero, como fiz esse trabalho, um trabalho muito interessante. E eu considero
assim teve os pontos positivos e negativos, claro, existem determinadas doenças que a gente
não vai encontrar o remédio no meio ambiente, vai, claro, querendo ou não você vai acabar
tendo que passar por um médico. Agora, se for de plantas medicinais, de trabalhar e explorar a
questão do ambiente, aí a gente pode dizer que poucos valorizam, poucos respeitam.
Pesquisadora: Você acha que esse trabalho contribuiu para os teus alunos, professores, de
certa forma resgatar isso?
Graciana: Contribuiu, com certeza, porque uma das coisas mais positivas que eu achei foi
que, assim, a gente registrou, fizemos vídeos com as pessoas mais velhas da aldeia. Uma
senhora, por exemplo, ela foi contar como era antigamente né, os nossos ancestrais não
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adoeciam e aí a gente foi explorando essa questão do ambiente, a questão da saúde como que
era realmente e por que que hoje mudou, né, justamente por essa questão do meio ambiente,
da poluição, do homem estar devastando. Então, eu acho assim muito interessante porque os
alunos puderam fazer uma análise do que era antes e o que é hoje, foi um ponto muito
positivo que eu achei, porque nós pesquisamos com os mais velhos e descobrimos que antes
era bem mais utilizado do que é hoje.
Pesquisadora: O que é identidade indígena?
Graciana: Identidade indígena é você se identificar como um determinado povo.É você
valorizar sua identidade, sua cultura, o nome do seu e defender.
Pesquisadora: Como você percebe a identidade indígena hoje?
Graciana: A identidade hoje é... o que eu acabei de falar: muitos se identificam como índio
devido somente à questão do direito, mas outros, não vou generalizar, mas outros é realmente
aquilo que ele é, aquele povo onde ele vai buscar os seus direitos e seus deveres, onde ele
busca se identificar aqui, lá fora ou em qualquer outro lugar. Enquanto que tem outros que
não são, dizem são, identidade, se identificam como tapeba, a minha identidade é indígena,
mas somente naquele momento, quando sai lá fora não é.
Pesquisadora: Tentando voltar aos tempos passados, você acha que teria alguma diferença
em relação à identidade indígena hoje e no passado? Se sim, qual seria essa diferença?
Graciana: Com certeza haveria diferença. Eu acredito que no passado, as pessoas, os
indígenas eles poderiam se identificar de uma forma que, assim, no período que tava toda
família convivendo ali, nas ocas, na aldeia, eles não precisariam nem se identificar como tal,
como índio, porque era um povo só, todo mundo estaria em convívio, estaria vendo, mesmo
os demais lá de fora. E a diferença que eu acho, que hoje se você se identificar tudo bem, se
você não se identificar ninguém vai perceber. Por quê? Porque os nossos ancestrais, no
passado, eles tinham mais características. Hoje, não se tem. Então, hoje é diferente. Para você
dizer que é indígena, você tem que provar a + b, para o índio que realmente se identifica – eu
sou índio tapeba, aí a pessoa vai e começa a dizer: se você é, por que você não anda nu? Por
que você não come isso? Começa a criticar, aí você tem que ter subsídios, conhecimento para
defender a sua identidade e questionar e explicar para determinada pessoa o que você passou
antes e seus ancestrais passaram antes e que passam hoje. Porque há 500 anos atrás, né, a
gente sabia que era um povo só, os indígenas eram um povo só, precisavam nem tá brigando
por isso nem por aquilo, porque todo mundo já sabia, mas quando os portugueses, europeus,
né, os colonizadores vieram, aí houve a mudança, foi o que, o contato. Nós temos mais de
500 anos de contato, então é impossível hoje a pessoa chegar e dizer: você não é indígena,
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porque você não tem o olhinho puxado, não tem cabelo liso, não anda nu... Claro! Porque nós
temos mais de 500 anos de contato. É diferente dos índios que moram lá centro-oeste , que
eles só têm contato apenas há 20, 30, 40 anos ou menos, que eu acho que seria bem diferente.
Pesquisadora: Você consegue identificar práticas educativas que respeitam os saberes
populares aqui na escola?
Graciana: Com certeza.
Pesquisadora: Quais, por exemplo?
Graciana: Um dele é pelos próprios alunos, que a gente sabe que não existe saberes iguais,
como diz o nosso querido Paulo Freire, não há saberes mais nem menos, há saberes
diferentes. Então, aqui na escola a gente trabalha a questão realmente de saberes diferentes, de
respeitar na prática, tanto na sala de aula nos alunos, como dos mais velhos. Os mais velhos
eu considero como se fosse um livro pra nós, um livro vivo, que é diferente de um livro desse
que você pega, teórico e lê, faz uma leitura, não. Os mais velhos, eles sabem. Os mais velhos,
eles devem, sempre que eu passo pesquisa para os meus alunos, pesquise com os mais velhos
da comunidade, porque eles sabem. Só resta explorar esse livro. É um livro vivo e a gente tem
que saber valorizar esse livro, explorar esse livro, para que fique registrado, para que quando
essa pessoa chegar a um dia, né, Deus tirar da terra, ficou aquele trabalho registrado. E aquele
trabalho vai servir para alguma coisa, um dia. E sempre eu passo isso para os meus alunos –
valorize os mais velhos, busquem pesquisar com eles. “Ai, que fulano sabe mais!” Não, não
existe isso. Não, vou pesquisar com algum professor da escola, porque ele sabe mais. Não,
ninguém sabe mais. Pesquise com os mais velhos, porque os mais velhos vão saber mais que a
gente, porque nós estamos aprendendo... eu aprendi bem mais com os mais velhos e aprendo
mais ainda. Na questão de pesquisa, quando eu falo da origem do povo, de buscar, de se
informar como que era antigamente, como que é hoje. Nós, eu, pelo menos, tendo passar
sempre isso na sala de aula com os meus alunos. Com certeza a gente tem valorizar os mais
velhos. O saber do mais velho não é mais nem menos, mas pode até ser melhor que o nosso,
em relação ao nosso povo, em relação a alguma coisa que você tem que buscar, que você tem
que pesquisar. Essa prática a gente faz aqui, a gente respeita.
Pesquisadora: Como é que você percebe a sua experiência enquanto parte do corpo docente
em uma escola diferenciada indígena?
Graciana: Ah! Eu vou só me elogiar! O bom da vida é quando você sabe que você tentou
fazer o melhor e deixou a desejar. Eu acho que, assim, como um professor meu disse: não se
preocupe, tudo quando chegar ao fim é porque deu certo, se não deu certo é porque não é o
fim. Eu to aprendendo muito com essa frase, porque esse ano e durante todos os tempos que
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eu trabalhei na educação indígena, na escola indígena, eu me considero uma pessoa, uma
professora realmente dedicada. Eu me dedico muito, apesar de que a gente recebe muitas
críticas, seja lá de qualquer lado, seja de gestor, seja de professor, seja de aluno, mas todas as
críticas que eu levo, as pedrinhas que me jogam, eu construo elas com algo que eu vou ta
renovada, que eu vá tentar melhorar. Então assim, eu sempre quero deixar algo a desejar,
porque quando eu deixo algo a desejar, eu tenho a percepção de que eu vou continuar tendo
trabalho. E eu me considero uma pessoa muito dedicada. Não vou falar de organizada, mas de
dedicada, que tenta fazer o melhor, porque eu dou o melhor de mim para que meu aluno
aprenda e dou o melhor de mim para agradar um como o outro, apesar de que a gente sabe
que hoje no mundo que a gente tá, nem Deus agradou a ninguém. Então durante todo esse
tempo, eu aprendi muito, aprendi com as dificuldades, aprendi com as conquistas, com os
meus erros, porque através deles eu pude acertar, aprendi com as minhas lágrimas que eu
derramei e eu me considero sempre, na minha percepção, uma pessoa muito dedicada, muito
esforçada. Eu me esforço muito. Quando eu digo que vou fazer aquilo, eu me dedico e tento
me esforçar para que dê certo. Sempre eu tento fazer esse, esse, essa percepção, porque dá
prazer. Se não deu certo é porque não era pra ser. Então, eu vou tentar fazer de outra forma.
Se também não der certo, tento fazer de outra forma, que realmente eu possa aprender com
aquilo e que eu possa ensinar, porque a minha alegria é quando eu ouço quando alguém diz
assim: como você aprendeu isso? E meu aluno diz: eu aprendi com a professora Graciana.
Isso me deixa muito satisfeita, seja em qualquer área, seja qualquer coisa. Eu me empenho
muito. Eu tento me esforçar bastante para dar o melhor de mim. Se eu não conseguir é porque
não era pra ser, mas eu me considero uma professora dedicada.
Pesquisadora: Como é que você percebe o capitalismo, a modernidade, dentro da
comunidade tapeba hoje?
Graciana: Eu considero assim, como em todas as áreas, e para todo ser humano é um ponto
positivo e um ponto negativo. Pode trazer vantagens e desvantagens. A vantagem é que você
pode usar esse capitalismo, a tecnologia, pode utilizar para que você tenha um bom
desempenho, para planejar uma aula melhor, para tentar buscar fontes que possam lhe
subsidiar ali naquele momento de dar a sua aula, mas também pode atrapalhar muitas coisas.
Pode, tipo assim, se você ficar ali só numa determinada máquina com seus alunos, aquilo vai
ficar monótono. Eu acho que o capitalismo, a tecnologia, a pessoa tem que ter sabedoria de
saber usar, e não são todos que têm esse jogo de cintura, porque muitas das vezes, por
exemplo, a internet em casa, né, um exemplo, pode ajudar e pode atrapalhar. Eu digo na
questão quando eu vou fazer um trabalho com meus alunos, que eu peço a eles para ir ao
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laboratório, eles têm que saber definir aquele assunto de pesquisa e aprender, e não só
pesquisar e copiar. É como eu sempre falo pra eles, a tecnologia está aí, a gente tem que saber
usar para aprender. Não vamos usar para ficar numa questão só de máquina, uma questão de
colar, copiar, pronto, acabou. Não, não é isso. É aprender realmente com aquilo, com aquelas
fontes, com aquilo que você vai buscar, aquilo que você vai desenvolver.
Pesquisadora: É isso. Obrigada!
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KELLY

Pesquisadora: Vou falar umas palavras para você e aí você diz o que vem à sua cabeça,
certo? Quando você escuta a palavra Saberes Ancestrais, o que você pensa sobre isso?
Kelly: Passado. É só uma palavra?
Pesquisadora: Não, você pode ficar à vontade e falar o que quiser.
Kelly: Assim, eu acho que é o passado da gente, né, que ele vai, como é que se diz,
progredindo, ele vai passando de geração para geração.
Pesquisadora: Sobre Educação.
Kelly: Educação... Para mim, educação é um direcionamento que você tem que ter para viver
no mundo, né. Mesmo que você não estude, né, não tenha... Eu tô falando de educação, pra
mim ela tem dois sentidos, que é a educação familiar e a educação de formatura, de se formar
para ter emprego. Mas acho que a gente tem que ter, pra mim educação é pra vida, porque
pode não ser alfabetizado, mas se você é uma pessoa que tem educação, que tem respeito, aí
você está preparado para viver no coletivo, na sociedade em geral, porque às vezes as pessoas
acham que porque tem né, educação, digamos né, tem faculdade, tem isso, tem aquilo, mas
não tem aquela educação familiar, né, são arrogantes, são ignorantes, não têm amor ao
próximo. Pra mim, por isso que eu falo muito, educação ela é uma coisa, ela é um pouco
assim complexa de a gente dizer, porque eu penso assim, tem dois tipos de educação.
Pesquisadora: Ambiente.
Kelly: Ambiente é o lugar que a gente vive, né. A gente precisa dele pra gente poder viver,
né. E o que falta muito é isso, porque as pessoas elas... Eu tenho a consciência que eu tenho
que cuidar do meio ambiente. O meio ambiente não quer dizer que é a floresta, não. Tudo! A
nossa é um ambiente, o nosso corpo ele é um meio ambiente. Tudo que está a nossa volta é
um ambiente, que a gente tem que cuidar dele, como a gente tem que cuidar do nosso corpo,
tem que cuidar da nossa casa, tem que cuidar do meio em que vive, mas infelizmente nem
todo mundo pensa assim.
Pesquisadora: Natureza.
Kelly: A natureza, pra mim, ela é a fonte de vida pra gente, porque a gente precisa dos
recursos naturais para a gente poder sobreviver, e ela, por exemplo, a água é um recurso
natural, a gente precisa desse recurso natural para a gente viver. Sem a água, aí já entra junto
com o meio ambiente. Eles estão sempre juntos, porque ela é um recurso natural, mas se eu
não cuido daquele ambiente natural, ele, né, vai prejudicar a mim mesmo.
Pesquisadora: Então, pra ti natureza são os recursos...
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Kelly: Recursos naturais. E o ambiente é cada lugar. Nós, pra mim, é um ambiente. A escola
é um ambiente.
Pesquisadora: Educação Ambiental.
Kelly: Para mim, era bom que funcionasse no Brasil, né, porque eu vejo muitas pessoas
fazendo, por exemplo, passeata, né. Eu vejo muito pessoas na própria universidade, né, mas
para quê? Para uma ganhar uma nota, né. Mas quando eu mesmo, quando eu não estou num
ambiente de trabalho, eu to naquela passeata, eu mesmo tenho falhas, eu digo eu as pessoas
em geral. Aí, o que eu to fazendo para ter essa educação? E é muito difícil, porque como a
criança não tem a educação em casa, quando ela vai para a escola ela faz a mesma coisa, em
questão de que, do ambiente limpo. Outro dia chegou um colega, aí eu botei ali: “Cuide bem
desse ambiente, ele é seu”. Eu botei o cartaz. Alguns alunos riram, né, porque não sei o que
eles pensam assim de ambiente, de local. Riram desse cartaz que eu coloquei, mas o que é que
eu tava querendo dizer aí? Você pode até ver aqui no chão agora. Eles fizeram um trabalho
aqui, tem um cesto ali, mas não colocaram dentro do cesto. Só que a gente já bota um
cartazinho, para quê? Para eles tentar ver se entra. Uns vão rir, uns vão ter a consciência e vão
jogar. É uma questão mesmo desde criança. Por isso, quando eu vou nas salas das crianças, eu
levo muita historinha. Eu levo umas historinhas que fale sobre o ambiente, sobre não jogar, às
vezes até dentro da própria história já tá contando uma coisa. Aí eu falo pra eles. Quando eu
vejo um jogando papel no chão, aí eu digo, não, coloque no bolsinho, depois você vai e coloca
no cesto, porque a gente tem que ensinar. Na hora do lanche ali, muitos comem banana, aí
jogam no chão. Na minha casa do mesmo jeito. Eu tento repassar, né, lá em casa também.
Acho que educação é isso. Se você tem a sua consciência, você vai tentando repassar para os
outros. Só que aí agora a questão é que, os outros será que têm essa consciência? Só que às
vezes a gente pode começar desde criancinha. A gente tentar, né, porque tudo começa pela
educação, mesmo que ele não tenha em casa, quando chega em casa ele vai dizer: “Mãe, a tia
disse que não é para fazer isso. A tia disse que a gente tem que colocar o lixo...”. Aqui tem um
grande problema nessa comunidade. Você entra ali, né, você vê o lixo. E é porque já teve
campanha no posto, já teve container, dois, já tiveram dois. Agora, tiraram um, deixaram só
um, aí colocaram fogo dentro, as pessoas mesmo. Mas se a gente começa a conscientizar,
eles, tem muita gente que é legal, que atende, mas tem muita que é muito difícil. Adulto para
a gente conscientizar é muito difícil, muito difícil mesmo.
Pesquisadora: Diálogo.
Kelly: Acho que o diálogo ele é uma conversa, né. É uma conversa que transmite várias,
aquilo que você que transmitir, né. Eu acho que é mais ou menos assim. É uma conversa, por
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exemplo, o diálogo ele serve para um monte de coisas, para você tanto desfazer coisas boas
como também as coisas, não. Não, acho que o diálogo é só para as coisas boas, né. O diálogo,
a conversa, né. Porque tem gente que nãoconsegue conversar, né, grita, grita, esculhamba. Eu
acho que o diálogo pra mim é uma conversa, com respeito, com coerência.
Pesquisadora: Identidade.
Kelly: Identidade é o seu autoconhecimento. Identidade pra mim é o seu autoconhecimento. É
você se identificar com seu povo, com a sua realidade, o que você vive, o que você idealiza, o
que você quer ser, para quê você existe, isso pra mim é identidade.
Pesquisadora: E indígena?
Kelly: Indígena é um grupo social que deram o nome de índio, que para mim são os nativos,
que lutam pelo seu espaço, que foi tomado, que quer continuar vivo, não quer deixar morrer
suas raízes, sua cultura, a sua identidade.
Pesquisadora: Tapeba.
Kelly: Tapeba pra mim é o povo, é a comunidade, que resistiu e que resiste até hoje à
sociedade em geral, porque a gente vem de muitos preconceitos, aqui em Caucaia,
principalmente, apesar de essa história, a luta dos tapebas começou há muito tempo atrás, mas
começou a deslanchar em 1990. Naquela época, assim, os meus avós me contavam, a minha
mãe conta que nossos avós contavam pra ela que a gente não podia dizer que era tapeba, não
podia dizer aqui na Caucaia, por causa das questões políticas, territorial. Minha mãe disse que
eles eram proibidos de dizer, quem dissesse que era, apanhava, ia preso. Eu acho que a gente
tapeba pra mim, que tapeba significa pedra chata né, mas pra mim, eu acho assim, tapeba ele é
um povo que iniciou, que levanta mesmo a bandeira da nossa cultura para não deixar ela
morrer. Tapeba é um povo forte, um povo que não desiste. Certo que tem as suas, né, os seus
problemas político, porque em todo canto tem, mas a gente não abaixa a cabeça não. Se for
pra lutar pela causa do nosso povo, pelo nosso nome, pela nossa comunidade, tapeba tá lá.
Sempre inicia tudo. Iniciou a escola indígena, foi o povo tapeba. Hoje, tem aí muitas escolas
indígenas. Tenta até hoje, tenta e luta e briga pelo nosso fortalecimento. E quando a gente
quer uma coisa, a gente tudo é unido. Pode ter as divergências políticas na comunidade, mas
quando quer uma coisa pro povo, quer pra comunidade, todo mundo se junta, independente de
suas questões políticas, todo mundo se junta e vai. O povo é forte.
Pesquisadora: Cultura.
Kelly: Cultura pra mim é como se fosse assim, por exemplo, é a origem, a origem da
comunidade, por exemplo. Aí você tem o artesão, tem as músicas, aí vão passando aquela
cultura, até a fala, o modo de falar, né, eu acho que é a cultura também, porque você pode
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morar, por exemplo, na mesma comunidade, por exemplo, aqui Capuan, Capuan é grande,
Capuan tem as comunidades, mas uma comunidade não tem, assim, tem as mesmas culturas,
mas tem algumas coisas que é muito diferente, entendeu. Às vezes o comportamento, a fala, o
que, a vida mesmo, vida no dia-a-dia, tem coisas que são totalmente... Pra mim, cultura é a
vivência do dia-a-dia mesmo, que vão passando de pai pra filho. Aí tem a questão, se o pai é
pescador, o filho segue a mesma cultura de pescador. Se o pai for agricultor, aí ele vai ter a
mesma cultura do pai. Então eu acho que é assim, como se fosse uma...
Pesquisadora: Interculturalidade.
Kelly: É essas culturas tudinho em um momento. É várias culturas... A gente, por exemplo, a
gente aqui, a gente faz sempre isso, a questão da interculturalidade. Por exemplo, o povo
tapeba tem a sua cultura, mas a interculturalidade é o quê? A gente conhece outras culturas,
né. Esses africanos que têm agora, que têm a cultura até que é obrigatória na escola. A gente
não trabalha assim diretamente é uma disciplina, mas a gente já traz para as crianças
conhecer. Por exemplo, outra interculturalidade que tem... essas músicas que não fazem parte
da nossa cultura indígena, da nossa comunidade, mas as pessoas, porque aqui, como a gente já
mora perto de Fortaleza, pra gente o acesso é muito mais rápido às outras culturas. Essas
culturas, por exemplo, americanizada, infelizmente a gente já tá infectada com essa coisa.
Mas também temos as experiências boas, que a gente conhece de outros povos daqui do
Ceará. Agora tem o quê? Tem intercâmbio para jovens. Os jovens daqui dos tapeba, eles
viajam para outra comunidade indígena para eles ter essas trocas de experiências. Isso é
trabalhando a interculturalidade. Tanto a gente vê as não indígenas e as que são indígenas. É
chamado intercâmbio intercultural, que é de jovens. Aí os jovens saem daqui, eles viajam, por
exemplo, pro Tremembé, aí vários outros vão para o mesmo lugar, lá eles têm. Lá eles vão
fazer debate sobre os problemas que estão acontecendo na comunidade. Agora, agora eles vão
esse final de semana pra Bahia, vão se reunir com os jovens da Bahia...
Pesquisadora: Como é que esses jovens são escolhidos?
Kelly: Cada comunidade tem o grupo de jovens, já existe esse grupo, é tipo uma
associaçãozinha de jovens tapebas, aí esqueci até o nome agora, porque é tanta coisa que a
gente tem... Aí, como já tem o pessoal do grupo, aí sempre vai. É sempre assim, é sempre um
representante de uma comunidade. Aqui do trilho vai dois ou um – uma liderança e um
jovem. Lá do Capuan vai uma liderança e um jovem. Sempre é um de cada comunidade, mas
às vezes não dá pra ir todos. Aí eles quando chegam vão falar o que viram, aí as coisas boas a
gente faz na nossa comunidade também. Eu não participo muito, eu não sei realmente como, o
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que é realizado, mas em algumas conversas que eu já tive, assim, ela funciona assim, né. Eu
converso com as meninas, porque às vezes eu sou muito curiosa e pergunto.
Pesquisadora: Pronto, então, relacionada às palavras é isso...
Kelly: Agora vai ser mais difícil, Karol?
Pesquisadora: Não! Num tem nada de difícil, não... Agora eu vou te fazer só algumas
perguntas, aí tu fica à vontade para responder. Agora, são perguntas mais direcionadas, mas aí
também se tiver alguma dúvida, pode perguntar, se eu tiver alguma dúvida eu pergunto, tá
bom?
Kelly: Tá certo.
Pesquisadora: Para você, o que são os saberes ancestrais e o que eles significam?
Kelly: Eu falei que os saberes ancestrais eram coisas dos nossos avós, que iam passando de
geração para geração. O que eles significam? Eu acho assim, o não esquecimento da nossa
cultura, porque eu acho que às vezes a gente se apega demais às culturas dos outros, né. Os
outros que eu falo são coisas que não me interessam: hambúrguer, shopping, compras,
capitalismo. E agente esquece aquela essência, aquele saber do nosso povo mesmo, dos
nossos familiares. Às vezes, até o saber da mãe, dos avós. E a gente se apega tanto à questão
capitalista, que a gente tá deixando pra trás muita coisa boa, interessante, que vai trazer algo
melhor, algo demais atrativo, em termos de conhecimento pra gente. A mídia, ela faz qualquer
cabeça. Se a pessoa não tiver cabeça, a pessoa se dá muito mal na questão da mídia, porque
ela tá mais relacionada pro capitalismo, ela não tá no informativo. Pra mim, os saberes
ancestrais significam lucro de saber, de sabedorias, de geração em geração, que não pode ser
perdido.
Pesquisadora: E tu acha que os saberes ancestrais estão presentes hoje na comunidade
tapeba?
Kelly: Mulher, na minha opinião, já perdeu bastante, já perdeu bastante. Por isso que a escola
indígena tá tentando resgatar isso, porque como a gente, assim, como a gente sempre fala: a
gente tava aqui, Caucaia foi vindo, a cidade, a cidade foi vindo pra onde a gente tá e agente
não tem mais pra onde ir. A gente praticamente se juntou com a cidade de Caucaia, porque
Caucaia tá crescendo, cresceu, cresceu, cresceu, cresceu e agora a gente tá aqui. Aí, mas só
que eu acho assim, depois que as escolas indígenas realmente em 2001 ela começou a se
fortalecer mesmo, sabe, que a gente ia muito pra manifestação, a gente se trajava, se pintava,
né. E aí, muita gente, a partir da escola indígena, começou a não termais vergonha de dizer
que era tapeba, né. Agora as pessoas se autoidentificam como tapeba. Antes sabia que era
tapeba, mas não diziam porque tinham vergonha. Hoje, hoje não. Hoje através dessa
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manifestação, porque a gente já faz esse desfile em Caucaia, a gente mostra que existe, mostra
que existe uma cultura.A gente tá aqui na escola aprimorando essa cultura, não deixando ela
morrer, ela desaparecer.
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CACIQUE ALBERTO

Pesquisadora: Seu Alberto, eu queria saber do senhor, que o senhor me contasse, assim, a
sua história de vida, os pontos que o senhor acha importante no movimento, na luta indígena,
né. Começasse por aí e ficasse à vontade pra falar o que achasse interessante.
Cacique Alberto: Nós temos uma reunião, aqui, Karol, é... eu acho que o espaço é pequeno,
mas pela “precariedade” do espaço, nós vamos conversar umas frase, que é importante. A
minha vida de cacique aqui, Karol, eu nasci pra ser o cacique e ser pelo meu povo, dar
orientação meu povo, dar saúde, escola, demarcação de terra, reunir o povo, e achar que a
gente tem um conhecimento e brigar pelos nossos direitos da constituição federal. Hoje, eu
vivo do lado de 5600 índio, do meu povo, fui eu que conquistei eu ser o primeiro cacique aqui
do município de Caucaia, foi eu. Pra arrastar esse povo, conto com a dona Raimunda. E nós
tamo hoje aqui, representando uma retomada, muita luta, muita briga, mas hoje tentemo
acabar com a discriminação, mas, na época era uma discriminação muito forte que a gente
pensava de num chegar até hoje aqui. Foi luta pra mim conseguir esse povo, trazer esse povo
pr’essa luta, trazer esse povo pra montar uma escola. A universidade, também apoiou, a
arquidiocese, Dom Aluísio Lochaider, e sempre que nos apoiam, alguns políticos que nos
apoia. Mas sabemo que a luta que é uma luta, uma luta perigosa, porque uma luta pra um
cacique lutar é muito difícil. Muito difícil porque quem dissesse que era índio aqui tinha que
ser morto. Porque a gente vivia numa cidade que eles dizia que era deles, nós vivia numa área
que eles dizia que era deles. Pelo contrário, eles dizia porque que era deles porque achava
dizia que nós num tinha, porque se nós dissesse que era deles... dissesse que era nossa, eles ia
pra rua. E hoje ainda continua morando no que é nosso dizendo que não existe índio. Porque
se eles dissesse que apoiasse que existia índio, nós ia pra rua... eles ia pra rua e nós ficava
onde, tá? Então, hoje nós tamo nessa área, nós tamo aqui debaixo onde, onde foi a casa, a
moradia do meus avós, aqui onde você tá, e eu acho que é muito importante pra isso. E pra te
dizer a luta hoje pela nossa demarcação de terra sempre é uma luta difícil, ninguém num quer
apoiar, ninguém num quer soltar o decreto que tá era pra ter saído no dia 1º de agosto, não
saiu. E tamos nessa luta perigosa. E só pra tu ter uma ideia, difícil, difícil a luta aqui para o
cacique lutar pela demarcação de terra. Dificilmente. Eu queria te dizer que nós temo aqui luta
com polícia, com político, com mineradora, com empresário alto, pra nós todo tá aqui hoje.
Aqui foi uma conquista muito alta, como nós tamo aqui hoje, teve bala, teve foice, teve faca
aqui pra nós que trabalha aqui debaixo, mas nós continuamos aqui porque aquele direito que
nós temos, nós tamo no que é nosso, num tamo em nada de ninguém. Agradeço vocês tá hoje
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aqui pro nosso lado, isso é muito bom você divulgar a questão, isso é uma coisa muito grande.
Quando nós tivemo em Brasília, com Nelson Jobim, que era o advogado do Zé Gerardo
Arruda, que era ministro, ele, quando nós fizemo a demarcação, que ela foi demarcada, e de
repente jogaram uma liminar... brincamo o Toré à vontade... e, quando, de repente, jogaram
uma liminar colocando nossa demarcação contra a lei. Aí foi tudo pra estaca zero. Lutamo de
novo, conseguimo, eles recorreram, e agora cheguemo que eles num consegue mais recorrer.
Eu te digo pra ti que nós tamo com quase com a vitória na mão.
Pesquisadora: Falta só sair o decreto, é?
Cacique Alberto: É, o decreto ele tá, já tá em Brasília, falta só soltar o decreto para o diário
oficial. Seria uma coisa muito boa, que nós, pra nós, vocês tão entrevistando a gente aqui, que
é uma coisa muito boa, melhor de que dinheiro. Uma entrevista dessa, vocês fazem, divulgam
lá fora, saberem que vocês conversaram com índio, com os sofredores das terras, que é a Mãe
Terra. O índio fora... o índio sem a terra é um peixe fora d’água. Nós queremo é mostrar que
nós somo trabalhador também. Eu queria que a sociedade entendesse o que é um filho dum
pobre sem ter a terra pra sustentar os filho, tá certo? Então é isso que nós chora pela mãe
Terra. Dela nós nascemo, dela nós vamo, pra ela. Mas isso quando tiver, é... Tupã mandar
buscar. Eu quero que vocês levem pra universidade de vocês e façam uma lei, que vocês tem
poder de fazer isso, uma divulgação, o que é o sofrimento dum índio, dos índio, pela mãe
Terra. É só perguntar: vocês gosta da mãe de vocês? Gostamo. O índio também é do mesmo
jeito. A mãe do índio é a Terra, é onde ele nasceu. É por isso que eles brigam pela terra. Briga
no sentido de ter ela de volta, briga por ela porque mora os lago, onde nós toma banho, nós
tira a medicina, onde nós reza, onde nós brinca, onde nós brinca nossos rituais, então isso é a
falta que nós tem. Tu já pensou, eu sem minha mãe, que já se foi-se, eu com saudade, a minha
mãe que brincou aqui em cima da terra, imagina eu ficando sem a terra que a minha mãe,
onde criou toda minha família.
Pesquisadora: O senhor sente, assim, o apoio dos seus parentes Tapeba nessa luta?
Cacique Alberto: Sinto! Sinto, se o que você quis dizer, sinto os mais velhos que já foram, e
que se eles tivesse, seria mais melhor. Eu não digo que os novos que tão aqui que não tenha
força, mas os velhos seria mais, mais, de andar mais disposição, mais disposição, tá certo? É
porque os novos que tão nascendo hoje, eles tão entrando no meio duma sociedade que não...
que não se encaixa na luta. Eu num tô dizendo que é pra discriminar eles, que eu num gosto
de discriminação, eu tô dizendo que eles não têm gás, que eles não tão seguindo a raridade do
Toré, dos rituais, a maioria, devido essas lei tudo do Brasil. Mas, tudo bem, as leis tão aí, mas
eu queria que, no passado, fosse hoje, seria melhor pra nós. Porque nós tinha nossos lago,
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tinha nossas refrigério, que é o peixe, camarão, siri, caranguejo, caracol, enfim essas coisa nós
tinha. Mas depois que quando começou saber que os índio deu o grito, abriu o eco, tinha era
os donos verdadeiro da terra, aí a coisa piorou, certo? Então hoje nós tamo nesse, nesse passo
compricado, mas eu tenho muita fé em Tupã que um dia nós chega lá.
Pesquisadora: Eu queria só saber do senhor como é que o senhor enxerga o contato, né, com
essa outra sociedade, como é que o senhor percebe isso, acha que é positivo, é negativo, como
é que o senhor vê isso?
Cacique Alberto: Não, eu vejo, eu vejo do lado. Do meu lado pra outra que você falou eu
acho uma coisa muito rebelde. Rebelde porque eu quero dizer, só ele que quer ter, só ele que
quer mandar numa coisa que não é deles. Nós somos os primeiros habitantes, nós somos os
primeiros donos da terra. Eles são invasores, não nós, então por isso que eu acho diferente.
Pesquisadora: Mas dentro da, da aldeia Tapeba, né, hoje, assim, como é que o senhor encara
essa, essa cultura branca, não-índia dentro da aldeia, como é que o senhor vê esse contato, né,
é nesse sentido que eu tô perguntando.
Cacique Alberto: O povo branco dentro da aldeia?
Pesquisadora: É, esse contato, assim, dos índios irem pra outra sociedade, de como é que o
senhor vê isso, assim, esse contato? O senhor acha que é legal, que é prejudicial, como é que
o senhor vê isso?
Cacique Alberto: Não, eu vejo, eu vejo de uma maneira que, que ela se torna um lado bem
compricado. Porque é aquela coisa que é difícil a gente montar uma esfera e quando vê que
ela não tá se juntando. Por um lado seria bom, por outro será ruim. Que hoje você pode ver
que nem todos os lados que a gente visa, a gente vê que não é normal. Então é compricado,
por isso mesmo é que nós entremo em várias coisas que deu pobrema. Mas eu espero que, que
esse povo que tão no meio lutando, com os índio, seja honesta. Seja honesta, não seja
corrupta, certo, que num traga mais tanta, num faça tanta corrupção que tão fazendo, que não
atinjam os índios com a sua corrupção, certo? Porque nós trabalha honesto.

Pesquisadora: E aí eu também queria saber do senhor como é que o senhor vê a importância
dos saberes, né, dos seus saberes ancestrais, tradicionais, pra comunidade, como é que o
senhor percebe esse...
Cacique Alberto: Não, eu vejo, eu vejo o lado desde que eu nasci, da sabedoria para toda
nação indígena Tapeba. É uma sabedoria que a gente não pode deixar se perder. É que nem
uma semente que você planta, se é uma semente boa você não pode deixar abandonada.
Então, nós tem que dar todo, é... todo prazer e todos rituais que a gente tem, toda a sabedoria,
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pra dentro da comunidade, é, ensinar eles o que é um cacique, o que é um pajé, o que é uma
oração, o que é um cocar, o que é uma moranga, o que é um tambor, tudo isso é uma
originalidade que a gente tem que passar para a comunidade, pra que eles não caiam, que
aquilo não morram, pra que eles não deixem de assistir, não deixe de cumprir o seu trabalhos
nas quadrilha, tá? Porque a gente tá vendo hoje que a maioria, que você num é, é bom até te
dizer que mais tarde ou amanhã tu vai saber, por isso que eu vou dizer a tu, porque... mas é
bom que isso não se espalhe dentro das comunidades. O que eu quero dizer é que os índio não
se acostumem com a marginalidade que tá dando lá fora. Então é isso que a gente tem que
segurar dentro da comunidade pra que não saia. A marginalidade tá muito forte, a droga tá
muito forte, às vezes, tem índio que sai pra ter amizade com uma pessoa lá fora e que num
traz competência, num traz amor, num traz sabedoria pra dentro, só traz destruição. Isso
precisa ter muito cuidado, na sabedoria pra passar pra esse pessoal da comunidade daqui.
Pesquisadora: Só, pra não atrapalhar muito, queria só saber assim, como é que o senhor
define ser um índio Tapeba?
Cacique Alberto: Eu defino índio Tapeba, porque isso já vem de berço, é um orgulho, é uma
cidadania, é um povo que já vem de geração pra geração isso, então eu me orgulho de ser os
primeiros habitantes dessa terra, dono desse lago que a gente tem prantado dentro, dessa
cidade, que num era Caucaia! Se chamava Mata Queimada. De Mata Queimada passou ser
Ceçu, Ceçu passou a ser Caucaia. Então, eu queria mandar aqui só uma frasezinha pra quem
vai divulgar essa questão, essas mensagens, que lembrasse que o índio é ser humano, tem
coração que nem o branco, mas é um coração indígena, um coração bom, um coração
saudável. Lembre que o branco lá na casa, ele tem tudo, o branco não tem nem a terra pra se
desfrutar, os índio é que tão fazendo a sua casa.

Pesquisadora: Eu queria agradecer ao cacique Alberto, e assim, eu queria dizer que a gente
vai tentar divulgar isso nos espaços que a gente habita, né, na universidade, mostrar pro nosso
grupo de estudo, e dar voz. Se até puder postar na internet, eu posto, pra ver que a gente tá na
causa também, né, a gente tá aqui na luta, a gente apoia, né. Então, é isso. Eu vou trazer uma
cópia desse vídeo, se o senhor quiser também divulgar pra alguém, tá certo?!
Cacique Alberto: Tá bom. Eu agradeço, de prazer, de coração, lhe recebo de mão aberta, de
coração aberto, e essa nossa atitude, que nós tamos fazendo aqui, de coração, isso é bom! Nós
tamo fazendo de coração, nós tamo fazendo porque a gente, é... você sabe que tá no meio
duma aldeia, e essa aldeia tem merecimento, você quer fazer com que isso abra os coração do
povo que não tem amizade pra que vejam as necessidades dos povos indígenas.
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Pesquisadora: Pra dar visibilidade a vocês também, né?
Cacique Alberto: Perfeitamente.
Pesquisadora: Eu acho que essa é a grande questão, dar voz e visão a vocês, e a gente
também tá nesse intuito. A gente aderiu à causa e vamos aí com vocês.
Cacique Alberto: Pois, muito obrigado, lhe agradeço, com bom coração. E que essa
divulgação tenha muita presença e muito orgulho na divulgação.
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PAJÉ DONA RAIMUNDA

Pesquisadora: Queria que a senhora contasse a história de vida da senhora, no movimento
indígena, tudo que a senhora achasse importante.
Pajé Dona Raimunda: Tá bom! Não, a minha vida no movimento indígena pra mim é muito
boa, né, tenho maior prazer, maior alegria de facilitar todo movimento, até porque eu comecei
esse movimento com o povo Tapeba, né, isso em 82, então isso foi reconhecido pelo Dom
Aluísio. Você ouviu falar no Dom Aluísio, que era arcebispo de Fortaleza, né, da pastoral. Aí
ele chegou, ele não veio, mandou um homem, chamado Cordeiro procurando pelos índios
Tapeba, né, se existia mesmo esse povo, se existia. Ele foi e disse “só aqui?”, eu digo: não, no
município de Caucaia tem os índios Tapeba, só é porque a gente mora aqui, porque fomo
expulso das terra, e nós fiquemo sem canto pra morar, e por isso eu moro na beira do rio, né.
Aí ele foi e disse: “e tem cacique?”, e eu digo: tem. Né, tem pajé? Eu digo: tem. Nessa época
eu ainda não era pajé, que o pajé que morreu. Mas eu era, já curava, já fazia aquele trabalho
todim dentro da aldeia, junto com o povo, né, que me precurava. Eu também trabalho, eu faço
cura material e espiritualmente. É que a pessoa tá com uma doença, que precisa ser o vocal
desencantado, que isso aí desde os 17 anos, que eu tenho esse dom, que eu nasci com esse
dom, né, que os índios tem um dom, e eu já nasci com esse. Não aprendi em terreiro, ninguém
me ensinando, eu aprendi por conta própria, na marra, eu com os encantado na mata, sozinha,
né, e eu aprendi assim. E aí, quando foi em 82 começou a luta, né, pra ser o reconhecimento
dos índios Tapeba, aí eu fui chamar o Cacique, que nessa época ainda não era o cacique, era o
pai dele, aí quando foram precurar por eles, eles correram, tudo, com medo. É, porque a gente
já vivia assombrado, com o pessoal que tava vindo expulsando, querendo matar, aí correram
todos eles da ponte. Aí eu fiquei sozinha, na beira da pista, ali na ponte, só tinha as casinha do
índio nessa época, aí ele disse: “a senhora pode falar como era o seu povo, de onde vocês
vieram? Eu digo: posso, mas só que nós não viemos de lugar nenhum, nós somos os filho
natural do município de Caucaia, né, se nasceram, se criaram aqui, muito já se foi, que o
cacique Perna de Pau que era o meu bisavô, que ele era avô do meu pai, né. E eu fui dizer que
era, ele disse, e o nome dele? O nome dele era Zé Zabel Alto dos Reis, ele tinha duas mulher,
duas irmã, né, Teresa Teixeira de Mato, e Torrina Teixeira de Mato, né, duas irmã. E ele teve
um bocado de filho com um e um bocado com a verdadeira, a legítima. Aí ele fez: tia, porque
vocês vieram pra cá? Eu digo: viemo pra cá porque nós fomo expulso. Porque eu nasci e me
criei na aldeia, bem por aqui assim, onde eu nasci e me criei, aí foi o tempo que eu me casei,
não tinha onde morar, né, meu bisavô já tinha morrido, né, meus tataravó já tinha morrido.
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Pesquisadora: O seu bisavô foi que começou tudo, o movimento?
Pajé Dona Raimunda: Isso, que ele era o cacique mesmo. Quando ele morreu eu tinha dez
ano de idade, né, quando ele morreu. Né, ele só tinha uma perna e a outra era de pau, né, que
foi tirado com uma bomba, ele soltando bomba, aí cortou a perna dele, aí ele mesmo fez uma
perna de pau, ele andava, ele fazia tudo com essa perna de pau. Aí ele: “quer dizer que a
senhora nasceu lá?”. Eu digo nasci lá, me criei lá, agora os meus filho eu tive aqui, nessa
comunidade aqui da ponta, porque não tinha mais espaço. E aí, a vida de vocês? Eu digo era
uma vida boa, né, porque a gente vivia na mata, dentro da nossas ocas. A nossas oca só
andava os próprio índio, não tinha ninguém por perto, né? A gente plantava, a gente caçava, a
gente pescava. E a comida, como é que vocês faziam? A gente fazia um buraco no chão, né,
botava o feijão no fogo. Aí pegava as caça, a gente pelava, tirava o couro, enfiava na brasa,
botava água pra frevê, né, dentro duma lata, e fazia naqueles potes de barro, nós fazia o pirão
com aquela água sem sal, e a carne era salgada, mas o pirão era insosso. Aí a gente comia
todo mundo junto, Andava vestido? Eu digo: não! A gente andava só com os penachos, nessa
época tinha pena, tinha como a gente fazer os penacho, né. E a gente andava daquele jeito.
Dormia tudo na paia, numa esteira de paia, não era rede. Não existia prato, né, os prato hoje
em dia, era aqueles de barro feito pelos próprios índio, aquelas quenga de coco a gente fazia,
limpava, fazia as tijelinha pra comer o café, né, aqueles cumbuquim de barro a gente botava
água pra ferver, botava o pó do café dentro, metia pra baixar a borra, né. Eu digo assim é que
era nossa vida na mata.
Pesquisadora: Bem original, né?
Pajé Dona Raimunda: Bem original, né, uma cultura mesmo...
Pesquisadora: Preservada.
Pajé Dona Raimunda: Preservada, dentro da cultura, né, andando do jeito que era possível
viver, né, naquela tradição só da pesca, só da caça, né, só do que a gente mesmo que plantava,
né, era muito bom. A gente não andava se preocupando nem com roupa, nem com nada,
porque a gente andava do nosso jeito, com nossos penachos. A nossa gente estirava aquela
esteira, todo mundo dormia junto. Respeito todo mundo, respeitamos uns os outro. Ele disse;
e agora? Agora, pra mim, que eu já tinha os meus filho tudo pequeno nessa época, pra mim
agora, eu acho difícil. Foi muito difícil da minha vida que eu tive dentro da minha própria
aldeia, como agora que eu tô tendo na beira do rio, né. Sou feliz, porque eu tenho meus filho,
né, vivo a minha vida ainda sem se assujeitar a ninguém, mas é difícil, porque eu não tenho
aonde pegar minha caça, eu não tenho aonde pegar meu peixe, que é tudo secado, eu não
tenho um pedaço de chão pra mim plantar, né. Eu tô criando meus filho no mei dos branco, da
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sociedade branca, não é como eu me criei, a cultura do meus filho é muito diferente da minha,
só não é mais porque eu tô passando pra eles, como foi a minha convivência dentro da aldeia,
como foi a minha vida, dos meus dez ano pra cá, né. E foi muito difícil eu chegar até agora
onde eu tô, porque quando foi pra eu me vestir, eu pra mim, era um terror. Eu saía deixava a
roupa, pra onde eu ia, eu deixava a roupa, voltava pelada. Aí a galera começava a mangar, eu
nem ligava, sabe, eu nem ligava. Eu passava, ia me embora, botava os filho feito mamãe e ia
me embora porque costumava carregar os filho nas tipoia. E nessa época não podia mais
vestir os vestido eu inda me visto, porque é de lei se vestir, mas, pra mim, isso não é bom, eu
não aceito, visto, mas não aceito. É mas tem que aceitar porque é isso. Aí ele disse: e aí, a
senhora acha melhor agora ou no passado? Eu digo: no passado eu achava melhor, porque eu
tava dentro da aldeia, né, dentro da mata. Livre pra gente andar. Hoje a gente não pode entrar
na mata pra tirar um ? de palha/pau pra fazer os artesanato que os das fazenda bota a gente pra
fora, chama a polícia pra gente. Ninguém né nem ladrão. Pense numa situação, numa coisa
dessa, acho muito difícil. Ele disse: “e aí, vocês são reconhecido como índio?” eu digo: o
pessoal do município não reconhece nós como índio. Agora, nós sabe que nós somo. Mas eles
não reconhece. Isso não importa o reconhecimento deles não, o importante é que nós somo.
Né, nós nunca vamo deixar de ser o que nós somo. Aí ele disse: e vocês achava bom se fizesse
assim um protesto, uma coisa? Eu digo: não, o que eu queria era que fizesse um jeito de um
reconhecimento do povo Tapeba e que os governo poderoso que tem por aí que deve marcar
essas terras indígenas. Isso é o meu sonho, que a terra fosse demarcada. Aí ele foi simbora,
com bem um mês ele voltou, né, já veio foi Dom Aluísio, num foi mais o Cordeiro, aí ele veio
trazendo o pessoal da FUNAI, pra fazer o reconhecimento do povo Tapeba. Aí registrou no
diário oficial, né, o povo Tapeba reconhecido, né. Aí a gente passou mais tempo, um pouco de
respeito, o pessoal vai respeitando, porque sabia...
Pesquisadora: Começou em 82?
Pajé Dona Raimunda: Isso, isso, começou em 82. De 85, lá em 85 foi que começou o
reconhecimento, né, que eles era índio e que era os verdadeiro dono da terra, e hoje em dia
não tinha onde morar, né. Aí foi o tempo que morreu meu sogro, morreu em 84. Aí o cacique
que é agora, que é o Roberto ficou chorando lá na porta do cemitério, pra enterrar. Não foi
aceito, né, porque quando morria um índio nós enterrava aqui mesmo dentro da mata, aqui no
cemitério do caranguejo, né, do jeito que tá aí, nós entrava, cavava buraco, enterrava o índio,
nós deixava ele lá, né? Todo índio que morria nós botava lá, tinha as fileira. Aí dessa época
foi preciso ir o cemitério de Caucaia. Aí lá não aceitaram. Ele começou a chorar, era o meu
pai o verdadeiro dono das terra, né, e hoje em dia morreu e vai ficar no meio da rua porque
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não tem um pedaço de chão pra enterrar. Aí o homem da Caucaia que chamava zé dos caixão
disse: por isso não, que seu pai não vai ficar no meio da terra. Ele tinha um pedaço de chão
pequeninim dentro do cemitério de Caucaia e deu, ele doou, né, pro povo Tapeba. Aí lá ele foi
enterrado, e hoje algum índio que morre da ponte a gente enterra lá, nesse pedaço de chão. Aí
ele começou a chorar muito se lastimando, porque tanta terra e ele não ter terra pra enterrar
um índio, né. Aí o homem deu. Aí isso tudo ficou registrado, nós registramo tudo isso. Aí
quando a FUNAI veio pra demarcar as terra, foi, saiu. A gente ia mostrando aonde era as
terra, só que assim tudo cercado, ele disse: aí tem muita terra que já não vai dar pra ser de
vocês. Agente: não, ninguém quer arriscar, ninguém quer nada, o que a gente quer é a mata,
né, porque o índio gosta é da mata. Aí pegaram essa demarcação pra banda de Brasil, num sei
pra onde, isso em 85, a gente teve essa demarcação. Aí a terra foi reconhecida, foi, entrou um
processo, foi pra justiça, e hoje em dia tá lá tudo esperando. Isso aí é um sofrimento, porque
eu nessa época os meus filho era pequeno, hoje em dia eles já são tudo pai. Minha filha mais
velha tem 47 anos, né. Tenho 30 neto, e tenho 23, 33 bisneto, um com oito filho, né, uma
familhona muito grande. Sem ter onde morar, sem ter aonde plantar, sem ter quase espaço pra
preservar a cultura.
Pesquisadora: E vive de que?
Pajé Dona Raimunda: A gente lá da ponte veve da pesca, né, do caranguejo, né, pescando.
Pesquisadora: E como é que tá a poluição?
Pajé Dona Raimunda: A poluição, minha fia, tá terrive! Os menino sai de manhã, na hora
que eu sai pra cá 5, 6 e meia, tinha saído tudo lá pr’aquela outra ponte, que chama lá Barra do
Ceará, lá em cima lá daquele rio lá. Eles vão de canoa, às vezes vão de pés, porque não é
todos que tem canoa. Aí vai três, quatro meninos numa canoinha pequena, arriscado afundar.
Aí um bocado vai de pés, um bocado arruma bicicleta emprestada e vão. Aí passa a semana
pegando uns caranguejim, quando é sábado e domingo, eles leva pra pista, leva pras feira, pra
vender pra comprar alimentação. Aí tem o camarão, tem o siri, tem o caranguejo, mas lá,
porque onde nós mora, nós num peguemo mais nada. Nem pra dormir nós consegue, com
aquela poluição, aquela catinga, aquela coisa, criança adoecendo. Inda bem que a gente tem o
posto de saúde, né, que é da FUNASA. Mas, pra mim, a gente agradece, tem o posto médico,
tem os médico, tem enfermeiro, mas a minha tradição é o remédio medicina. Eu inda tenho a
mesma tradição dos meus antepassado, hoje em dia sou a Pajé do povo Tapeba, cuido da
medicina, né, pra todo eles, pode ser os velho, os jovens, a criança, eu cuido ali. Se tá com
uma doença que não é de médico, que é vento caído, essas coisa, eu rezo. Peço força a Deus e
ele vai curar, e quando é uma doença mesmo material, eu vou na mata, pego a raiz, faço
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lambedor, faço uns cozimento. O que for necessário eu faço pra dar a saúde deles, mas peço
primeiro força a Deus, porque sem Deus, ninguém é ninguém, né. Eu vou dizer: tá curado
porque eu te curei?! Não, quem te curou foi Deus. E a fé que vocês tem e eu também tenho,
né. E aí a gente alevanta qualquer pessoa. Agora, se num tiver fé, né? E aí, ficou, ele disse: e
aí, agora, vocês vão viver de que? Eu digo, não, a gente vai viver aqui mesmo, na beira do rio,
né. A gente viu peixe nadando na areia, a água tão limpa, e agora o índio não pode mais pisar
dentro que pega coceira, fica naquela lepra caindo os couro, porque é esgoto de todo canto vai
pra dentro do rio. E aí como é que a gente vai viver desse jeito? Mas aí com tudo isso, a gente
vai pedir sempre força a Deus, que Deus é quem nos ajuda, que essa terra um dia seja
demarcada, mesmo que eu não alcance mais, que eu tenho 67 anos, vou fazer 68, né. Daqui
uns dia se eu posso até chegar aos 70 ou não, que ninguém sabe. Mas posso até chegar, posso
até passar, né, junto com meu povo. Mas que o meu sonho mesmo é de que eu veja a terra
demarcada, que mesmo que eu num tenha mais terra, mas meus filho vai ter, meus neto. E o
meu povo, os jove, que tão por aí, né, dentro da aldeia Tapeba. Tanto jove agora, tanta da
criança aí, vai precisar dessa terra. Aí eles vão dizer: isso aqui foi luta da nossa tia, da nossa
parente, que Deus levou, ela lutou muito, né? Trinta anos de luta lutando, mas nós tamo no
que é nosso novamente. Ela num alcançou, mas nós tamo aqui. Eu acho que nunca vou ser
esquecida no meio de nenhum, né, por a sabedoria que eu tenho. Não por estudo, que eu não
tenho estudo, eu não sei ler nem nada, mas a sabedoria que Deus me deu. O que eu vi dos
antepassado, tá tudo gravado na minha cabeça, né. E aí eu me reúno com eles, meus fi, é
assim, é assim, vocês vão lutar, vão levar à frente a cultura de vocês, a tradição de vocês,
vocês não pode deixar acabar, né. Tanto que eu tenho um filho, o Sérgio, aquele que tava aqui
mais a Verônica, eu digo: olhe, meu filho, você vá à frente, você tem 35 anos, você vá à
frente, porque daqui uns dias você pode ser o cacique, tem seis filho homem, pode, é provável
ser você porque é o que anda mais, mais interessado, né. E aí se os outros não tão dentro do
movimento indígena é porque não tão querendo, né. E você vai à frente, vai seguir o papel do
seu pai, de cacique, assumir junto com seu povo, a pessoa pra ser uma liderança tem que ter
respeito, saber respeitar o seu povo, saber conversar com seu povo, não é com ignorância que
a gente vence as coisa, né. A senhora chega aqui e vai falar pra mim, a senhora vem numa boa
intenção comigo e eu saio por cima da senhora com sete pedra na mão, a senhora jamais, pode
num me dizer um desaforo, mas num vai gostar, né, do que eu lhe disse, e eu tenho respeito
por a criança, por o velho, por tudo o que for, desse tamainho até assim eu tenho respeito por
as pessoa, né. E eu vou, converso com eles, meus filho, vocês vão pra escola indígena, lá
vocês vão aprender a ler e a escrever, mas também tem que passar cultura pra vocês, né.
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Pesquisadora: Esses, a senhora tá falando, dos saberes dos antepassados, qual a importância
que a senhora dá assim a esses saberes pra a sua aldeia hoje?
Pajé Dona Raimunda: A importância que eu dou foi a mesma importância que eu peguei dos
meus antepassados, né, porque eles me dizia que os próprios indígenas, né, tinha que ter
aquela força, aquela coragem de lutar, não de brigar com violência, mas lutar pelos direito que
era da gente, né, lutar não com os próprios índio, mas com alguém que viesse querer destruir,
a gente tinha que lutar, mas não de matar, né, de fazer sangue, conversar numa boa, lutar
numa boa, né. Ele deixou essa importância pra você passar pro seus filho, ele não dizia com
os outro, é muito bom, porque isso aí é uma importância tão grande, a pessoa se orgulhar do
que é, né, se orgulhar do que é, isso aí toda vida eu tive comigo, né. E a importância que eu
falo com você é essa importância de eles serem índio, deles serem reconhecidos, mesmo não
tendo a terra, né, que eles leve a cultura deles à frente, a tradição dos antepassados, né, que foi
uma herança que os antepassado deixou, né. E eles tem que levar isso que é uma importância
muito grande, é a pessoa lutar pro que quer, lutar por seus direito, né, saber, saber isso aí, isso
é uma importância grande, e a pessoa se orgulhar do que é, porque não adianta eu dizer: eu
sou índia, e eu não assumo o que eu sou, né, eu faço de conta que eu não sou nada, e a pessoa
tem que dar valor, porque se num der valor, isso num tem importância nenhuma, e a
importância que a gente siga à frente e que relembre dos antepassado, como era e como é que
vai ser daqui pra frente. Acho que a mesma coisa, não muda nada, apesar de num ter a terra,
mas não muda, é índio sempre! Sabe lutar, sabe ir buscar o que quer, né, sabe ajudar uns os
outros, que isso é que é importância, ajudar uns os outros, não pensar só em si, né. Porque, eu
digo, Sérgio, meu fi, o que vem daqui de baixo num atinge ninguém, mas o que vem de cima
sim, né. De baixo num atinge ninguém não porque ninguém vai também dar a maior atenção,
deixa falar. Mas de cima, quando o castigo vem de cima, aí pega, mas de baixo, a gente tem é
que seguir à frente, porque o que vem daqui num atinge nós não, né, mas lá de cima. E a gente
tem que pedir, sim, força pra nós vencer, isso aí é uma importância muito grande. O Toré,
passar pros filho dele, isso aí é uma importância grande. Se ele não passar nada pros filho
dele, não vai ter importância nenhuma.
Pesquisadora: E como é que a senhora define o Toré?
Pajé Dona Raimunda: Hum?
Pesquisadora: Pra senhora, o que é o Toré?
Pajé Dona Raimunda: Pra mim, o Toré é tudo na minha vida. O Toré é a minha vida, é a
minha força, é a minha cultura, é a minha tradição, dada pelos meus antepassado, né. É uma
força tão grande, que eu posso tá fazendo o que eu tiver, se já começar o Toré, eu vou, se eu
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tiver com uma dor de cabeça, eu vou, eu saio dali sem sentir nada, né. Pra mim, o Toré é uma
força tão bem dada por Deus, que a minha matéria fica forte, eu fico com o pensamento leve,
eu fico tudo no mundo. É uma grande importância o Toré, não só pra mim, mas pra todos
povos indígena que tenha consciência do que é ser índio, do que é ser um Toré. Porque o Toré
é a vida, Toré é a força, Toré é tudo na vida da gente, é uma... serve de cura, serve de, de
ralaxamento no cérebro se a pessoa tiver com um pensamento ruim, pessoa vai praquele Toré,
sai com outro pensamento, né. Porque aqui tem a força de Deus, tem a força dos encantado,
né. O índio vai praquele Toré, os encantado tão ali, né, dando protegendo, dando força, dando
paz. E, pra mim, o Toré é tudo na minha vida, eu sem o meu Toré eu não sou ninguém.
Pesquisadora: E vocês têm ainda, hábito, assim, tem o hábito ainda de dançar o Toré lá na
ponte?
Pajé Dona Raimunda: Temo! Dança, nós dança o Toré, nós ensina pros meninos, nós
dançamos! Temo as nossas festa, temo nossas maraca, temos nossos cocar, nossos trajes.
Pesquisadora: Não deixar morrer, né?
Pajé Dona Raimunda: Não deixar morrer! Que essas criança que já tão nas escolas, porque
lá nós num tinha escola indígena, tinha escola do municípe, né. Mas agora nós já tem, né,
pequenininha, mas nós já tem. Aí tamo pra conseguir uma grande. Aí é o que eu digo pros
professor índio, que elas tavam na escola do municípe, só aprendia ler e escrever, mas aí eu
tinha aquela obrigação, era o meu dever, o meu direito. Aí eles chegaram, quando era à noite
eu reunia tudim, os aluno, ia contar história dos antepassado pra eles, né. Porque lá não tava
aprendendo. Digo: vocês vão aprender a ler e escrever. Aí amanhã ou depois, chego eu me
envolvo, os antigo vão, aí vocês vão, sabe que são índio, mas a história de vocês, cadê? A
cultura de vocês, cadê? Cabou-se, perdeu, cês num sabe, né! E aí vocês disseram: minha mãe
era índio, meu pai era índio, num sei de nada! Num sei nem se eu sou índio! E a pessoa tem
que firmar o que é, né. E levar a cultura em frente que é o Toré! Que o Toré desde de a hora
que eu nasci, que eu comecei a me entender, dentro da roda de Toré, né. Aí por isso que eu
digo: é uma grande importância pra mim, porque eu nasci e me criei dentro do Toré, né. E eu
também tenho que passar pro meu povo, enquanto eu existir, que tiver força de dançar o Toré
e, eu luto, eu danço e defendo o Toré em todo canto, porque, do índio, a cultura maior do
mundo é o Toré e a força e até a identidade da gente, né. Porque naquele Toré a gente tá
fortificando o que a gente é! E é muito bom isso! Eu acho!
Pesquisadora: E assim, como é que a senhora vê esse contato com os não-indígenas? Como é
que a senhora vê assim, porque a senhora já tá há tanto tempo, né, a senhora participou ainda
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da aldeia no seu formato original, da oca, vestindo penacho, e hoje a senhora fala que tem que
se vestir. Então, assim, como é que a senhora percebe esse contato, com a cultura...
Pajé Dona Raimunda: Esse contato eu vejo assim, no meu ponto de vista eu vejo assim,
porque a minha mãe quando ela era viva ela dizia: minha fia, agente deve respeitar a todo
mundo, ou índio, ou não-índio, né! E eu tinha aquilo na minha mente, que é verdade. Mas aí
eu acho assim diferente e estranho, né, porque eu acho assim, porque a gente tem uma cultura,
eles têm outra diferente, né? A gente tem uma tradição... toda pessoa tem um costume, uma
tradição, mas diferente dos povos indígenas, né. Agora, o que eu acho assim, que eu acho que
eu nunca me acostumei e acho que eu não vou me acostumar, né, é porque às vezes tem um
branco veio, veio gente conversar comigo, vem estudante, vem “Dona Raimunda, eu quero
conversar com a senhora, dar uma entrevista com a senhora”. Eu digo: minha fia, é na hora.
“A senhora num tá ocupada?” Eu digo: tô, minha fia, mas depois eu faço, né. Eu vou atender
as pessoas. Eu respeito a pessoa que num é índio, porque no passado, minha mãe dizia, meu
avô, meu tataravô, meu bisavô dizia, que é, que já tá com mais de 50 anos que morreu, ele
dizia: olhe, a gente não deve discriminar ninguém, porque se tem duas pessoas ali que num é
índio, nós somo índio, nós não podemos discriminar e nem eles pode discriminar nós, porque,
no passado, todo mundo era índio, né. Aí juntou-se índio com alemão, com português,
espaiou a nação indígena por todo país do mundo, né. Se a senhora não se considera índia,
mas quem sabe, que no passado, a sua tataravó, seu bisavó, no passado, não era índio? E você
nunca tomou conhecimento, né? Aí, às vezes, você é uma índia, mas nunca tomei
reconhecimento de nada, como é que eu sou índia?
Pesquisadora: Não sei das minhas raízes, né?
Pajé Dona Raimunda: Sim! Quem é as minhas raízes, aonde foi, né. Aí você vai se criar
como uma pessoa que tem nadas a ver com índio, “ah, índio?! que é índio?”, né. Mas quem
sabe que o sangue daqueles índios numa tá correndo na sua veia, né? No passado, você num
tem sangue de índio? E eu respeito, sim, as pessoas. Agora, o que eu num sou a favor é dum
branco, né, que não tem respeito, consideração pelas pessoas, chega e expulsa o índio da sua
terra, bota o seu índio pra fora, bota aquele índio impedido de pescar na lagoa, porque é
ladrão, porque vai roubar, isso aí eu sou contra. Mas de conviver branco com índio eu sou a
favor, porque quem sabe se no passado aqueles irmão que tá bem acolá num é irmão meu
também de sangue, e eu tô discriminando, né? Discriminando minha própria raça, minha
própria nação, né? E eu tenho isso comigo, de respeitar, né, que lá onde eu moro, mora muita
gente branca, e a... não é a convivência assim que eu tenho com os índio, porque os índio eu
tenho a obrigação de passar a cultura, tá amostrando a tradição deles qual era. Aqueles outro
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eu falo, com amigo, né, consideração por mim, eu consideração por eles. É diferente só a
cultura, porque eles lá eu não vou passar a cultura pra eles, vou passar pros índio, né. E aí eu
num me sinto mal, né. Eu só me sinto mal porque a gente não veve dentro da mata, dentro da
terra, mas que eu respeito o índio, o não-índio, eu respeito todos...
Pesquisadora: Como é que a senhora vê essa diferença, assim, de hoje ter que viver, tem
vários índios que moram em casa normal, antigamente a senhora, né, morava na mata, né.
Como é que a senhora percebe essa diferença, o que é que a senhora acha disso?
Pajé Dona Raimunda: Isso eu acho uma... pra mim, é uma coisa tão!... que eu num sei dizer
isso, porque eu fui morava dentro das oquinha de palha, né, só com aquela portinha, né.
Quando foram fazer essas casas lá na ponte, que o prefeito fez umas casas pros índio, ah,
minha fia de Deus, até pra mim dormir eu acho ruim, tá com mais de sete anos, oito anos que
eu tô dentro dessa casinha que me deram, mas, pra mim, eu não acho que é, aquilo é suave pra
mim, a casa pra mim é quente, eu acho quente, eu acho aquela cozinha réa bem
imprensadinha e a nossas casa era aqueles palhoça bem grandão, tudo fresco, né, que a gente
se deitava era o vento, era tudo, e uma coisa réa abafada. Pra mim, é difícil eu me acostumar
com certas coisas. Eu vivo porque a gente tem que viver, mas eu acho que eu não vou me
acostumar é nunca, porque eu passo mais é o dia é por fora, né, eu pego, vou pra debaixo do
manguezal, porque lá não tem planta assim, tem só o manguezal, quando a maré num tá lá
alagando, fica enxuto. Aí eu pego a vassoura por lá, varro debaixo dos mangue, lá eu faço
meus colar, faço meus cocar, faço as minha saia, lá debaixo. Quando os menino vem da
escola, eu chamo pra lá, pra ficar mais eu, né. Às vez é, às vez tem um... pra fazer o comer
dentro de casa que eu levo a panelinha réa, faço as lá, eu cozinho, lá mesmo eu como. Aí os
menino diz assim: “mas, menino, a mãe, o que que tá passando na cabeça da mãe, ela passa o
dia dentro do mangue?”. Eu digo: meus fi, vocês tão criado numa coisa muito diferente, eu
num fui criada que nem vocês, eu fui criada dentro da mata, deixa eu no meu canto! Eu tô
bem aqui! Né! Aí eles tem horas que eles entende, tem horas que eles num entende, eles diz
que eu tô birando. Aí eu digo, meu fi, pode cantar, que eu, o meu pensamento que eu tenho, é
muito mais saudável de que o de vocês tudim junto, né. Porque vocês, eu sei lá o que é que tá
dentro da cabeça de vocês, que tá pensando... Na minha, não, eu só tô pensando coisa boa,
benefício bom pro meu povo, demarcação de terra, preservar a cultura de vocês, isso é que eu
penso. E se vocês num tem esse pensar, que me perdoe, mas que meu pensar é esse.
Pesquisadora: Pra terminar, pra eu não tomar mais o tempo da senhora...
Pajé Dona Raimunda: Nada, não!
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Pesquisadora: Queria só que a senhora me dissesse, assim, o quê que é a natureza pra
senhora?
Pajé Dona Raimunda: A natureza, pra mim, é tudo, né. A terra, a gente tira alimentação da
terra, né, a gente, tudo que a gente plantar na terra, a terra dá, né. Aí, você, tudo que tem na
terra serve de alimentação, os pau que tem na terra serve de remédio, né, pra gente fazer o
remédio, né. A natureza, pra mim, é tudo, porque, o sol, a gente... eu não já quase num olho
relógio, eu tenho minha ora pelo sol, né. O sol e a lua, a gente, assim, planeta que, às vezes as
estrela, às vez eu tô com um pensamento assim, fico espiando pro céu, vejo as estrela, vejo a
lua. Meio dia em ponto eu sai me pedindo ver a hora. Menino diz: mãe, que hora é? Eu digo: é
tal hora. Cadê o relógio da mãe, eu digo: lá está, mostro o Sol. Eles vão, olha, diz: tá certo,
mãe. Eu digo: pois é, a natureza pra mim é tudo, é uma importância tão grande que ocê nem
imagina, porque na força da natureza, você tem aquela energia forte, né, aquele pensamento
bom, só um lado que sobe da natureza pra cima, do chão, da terra, é um vento frio, é um vento
bom, e a natureza, pra mim, é tudo de importância pra minha vida, é a minha vida, é tudo. A
terra é a minha mãe, o sol e a lua meus protetor, as estrela é os guia que me protege, e é muito
importante pra mim isso.
Pesquisadora: Muito obrigada!
Pajé Dona Raimunda: Nada, minha fia, precisando...
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IOLANDA

Pesquisadora: Então, assim, eu queria... eu nem te expliquei direito o que é que eu queria te
perguntar, né? Mas, assim, eu queria saber de ti, acho que tu tem muito a contribuir com
essa... com o meu trabalho. É, e aí eu queria... primeiro, eu vou te falar palavras e eu queria
que tu falasse o que viesse à tua cabeça, não precisa se preocupar com conceito, nada , só o
que vier à tua cabeça. Certo?
Iolanda: Certo!
Pesquisadora: Então, eu queria saber, pra ti, o que é que vem à tua cabeça quando se fala em
saberes ancestrais.
Iolanda: Saberes ancestrais, né? É, o que me vem na minha cabeça assim, né, são saberes
que... os saberes das pessoas mais velhas, algumas que ainda estão, e muitas que já se foram.
Assim, quando fala em saberes ancestrais vem na minha cabeça isso, a valorização dos
saberes dessas pessoas, né, que ultimamente aqui na escola tem sido bastante explorado, né,
os professores têm trabalhado muito essa parte, de os alunos mais jovens, né, pesquisarem
esses saberes, né, essas pessoas, tem sido bastante explorado dentro da escola.
Pesquisadora: É, e educação, o que é educação?
Iolanda: Eu vejo, quando fala em educação, eu vejo dois tipos de educação, né, eu vejo a
educação escolar e vejo a educação como ser humano, né, porque eu sempre costumo dizer:
tem pessoas que dizem ter mil e um diplomas, mas na verdade tem é educação escolar, mas
não tem educação como ser humano. E aqui na nossa comunidade mesmo, eu vejo pessoas
que, muitas vezes diz assim: ah, eu sou um analfabeto, eu num tenho educação nenhuma e se
comporta, tem atitudes que deixa assim qualquer um de boca aberta diante de um diplomado,
de um doutor, então assim, eu vejo dois tipos de educação. Claro, a educação escolar é hoje,
no dia de hoje, ela é essencial, mas eu também respeito muito aquelas pessoas que têm
educação, que tiveram seus pais, educação como ser humano, considero muito.
Pesquisadora: Sim, pronto, e educação ambiental, ô, educação, tem alguma coisa pra falar
assim mais, alguma coisa?
Iolanda: Não, só isso.
Pesquisadora: É, ambiente, pra ti, o que é ambiente?
Iolanda: Eu vejo o ambiente como o espaço que a gente que faz, né, depende muito de quem
está... de quem está naquele ambiente. Pra o ambiente ser bom, eu tenho que ter atitudes boas.
Pra um ambiente estar ruim, com certeza eu, que estou ali, estou... não estou fazendo por onde
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ele ser bom. Eu acho que cada um dependendo do ambiente que esteja tem que fazer sua parte
pra que aquele ambiente se torne o que você almeja que ele seja.
Pesquisadora: É, e natureza?
Iolanda: Natureza, né? Quando eu escuto hoje esse nome, eu fico um pouco triste, né, porque
a gente vê assim que a natureza é algo tão belo que a gente tem sem ter que pagar nada pra
ter, e muitos não conseguem zelar por isso, né, muitos não tem essa mesma visão. Porque
hoje, pra gente ter uma coisa bonita, a gente ver aquilo ali, ah, aquilo é bonito, eu quero ter,
muitas vezes, a gente tem que pagar caríssimo pra ter aquilo, e a natureza é algo assim de uma
beleza incomparável, que a gente não tem que pagar nada, tem que fazer tão pouco, né, pra...
e muitos num tão fazendo, né, essa preservação.
Pesquisadora: É, educação ambiental.
Iolanda: Educação ambiental! Educação ambiental é que, acho que cada um de nós deveria
ter e transmitir, né que é a educação que faz com que cada ser humano entenda, né, a
importância do ambiente, da proteção, da preservação, e muitos não têm essa, essa... se tem,
não consegue praticar, não consegue transmitir, né? Que às vezes é um gesto tão simples, da
gente, é... descascar uma bala e jogar o papel no lugar certo, então, são coisas bem simples,
que a gente muitas vezes deixa passar despercebido e não pratica.
Pesquisadora: Diálogo.
Iolanda: Diálogo. É, eu vejo o diálogo como a melhor saída pra qualquer situação... pra
qualquer situação. Porque a gente, é, no dia-a-dia, a gente se confronta com cada situação, que
o diálogo tem sido a base de tudo, principalmente que trabalha na escola, né? Ou seja,
trabalha em qualquer local que tenha que compartilhar com várias pessoas, cada uma com seu
pensamento, cada uma do seu jeito, e que chega um momento que, ou a gente senta pra
dialogar, ou as coisas não caminham.
Pesquisadora: É... identidade.
Iolanda: Identidade, né? Identidade eu vejo assim, principalmente pra nós enquanto indígena,
uma coisa essencial, né, porque a identidade é que diz realmente quem nós somos, né, quem
nós somos, porque antes, é... é... a gente não tinha essa, essa... eu não sei se é coragem de se
identificar, né, de dizer realmente que pertencia a um povo indígena, que tem toda uma
história de um povo, e hoje eu vejo assim, vejo a escola como uma base pra essa questão da
identidade, né, que a gente trabalha dentro da escola, desde as criancinhas de três anos até...
essa questão da identidade, de onde a gente chegar, a gente se identificar, eu sou índio, e
muitas vezes a gente ainda sofre o preconceito: ah, índio que não tem característica nenhuma,
né, a gente se defronta muito com isso, e essa questão da identidade tem sido bastante
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fortalecida, no momento que a gente vê um aluno da gente dizendo: sou! Aí, qual é a
diferença? E ele saber dizer: a diferença é que eu ainda preservo minha cultura. Então isso
tem sido a forma como a gente tem trabalhado a identidade.
Pesquisadora: Indígena.
Iolanda: Indígena, né? Indígena é... hoje eu, assim, eu tenho muito... muito, né, quando eu
estou representando a educação em qualquer lugar que seja do país, e sempre quando eu vou
falar eu gosto sempre de dizer: escola indígena, né! Escola... assim, antes, assim, a gente, eu
mesma, logo quando a gente começou, a gente tinha um pouco de receio, né, de falar: ah, eu
trabalho numa escola! E hoje não, a gente já faz questão de dizer, mas a minha é diferente, a
minha é indígena, né. E em qualquer canto que a gente esteja, quando a gente vai falar que é
do povo indígena sempre a gente costuma dizer: indígena, que a gente acha que é uma forma
de tá diferenciando.
Pesquisadora: Faz quanto tempo que tem a escola?
Iolanda: Desde... a gente tá com 20 anos.
Pesquisadora: 20 anos da escola diferenciada...
Iolanda: A escola diferenciada...
Pesquisadora: E a quanto tempo você tá aqui à frente da escola?
Iolanda: Eu estou com seis.
Pesquisadora: Seis anos?! Não pensava que era tanto tempo, eu achava que era mais, mais...
Iolanda: O prédio é que é novo, o prédio foi recentemente inaugurado, mas a escola Tapeba
do Trilho é desde os anos 90.
Pesquisadora: E Tapeba? O que é Tapeba?
Iolanda: Tapeba... Eu vejo Tapeba hoje, é, se esse nome estampado em qualquer lugar, tenho
orgulho bastante, assim o povo referência aqui dentro do Ceará, né, o primeiro povo que
iniciou, reiniciou a luta nos anos 80, né, que realmente teve coragem de levantar a cabeça e
realmente dar sua cara a tapa, porque naquela época onde já existia mil documentos dizendo
que não existia mais índio no Ceará, e o povo Tapeba ter tido essa coragem, de se erguer, de
se reerguer e dizer: não, os Tapeba continuam aqui no Ceará, né, e foi levantando essas outras
etnias que aí estão. Eu vejo hoje o povo Tapeba assim como uma grande referência dentro do
estado do Ceará, e principalmente no município de Caucaia.
Pesquisadora: E o que é que vem à tua cabeça quando as pessoas dizem que os Tapeba não
são índios?
Iolanda: Assim, né...
Pesquisadora: Tem muita gente de Caucaia que fala isso...

120

Iolanda: Tem. Muita gente que diz, né.
Pesquisadora: Muita gente critica.
Iolanda: Isso. E muita gente que só acha que índios, que os Tapeba são só aqueles que estão
lá na ponte do Rio do Ceará, ali na entrada de Caucaia, né. Essa questão das pessoas dizerem
que não é índio, que os Tapeba são uma farsa, eu já ouvi, e... essa coisa da gente realmente ir
ter o diálogo com essas pessoas, né, tentar mostrar... Muitas pessoas diz que a gente briga.
Não, a gente não briga, a gente dialoga. Se eles tão brigando do outro lado, a gente tá tentando
mostrar pra eles o porquê que a gente diz que é índio Tapeba, né. E muitas vezes, eu tenho,
é... convidado pras pessoas botarem o filho na escola, da comunidade, conhecer a nossa
realidade. E tenho, assim, toda visita que a gente recebe, eu sempre costumo dizer: gostaria
que as outras pessoas fizessem como vocês antes de ter qualquer preconceito, viessem
primeiro à aldeia pra conhecer, né, conhecer a realidade. E gosto sempre de frisar, quando
alguém diz: ah, os índios, aqueles que tem na entrada de Caucaia, eu digo: não, ali é apenas
uma aldeia, nós somos 17, dentro, né, do município de Caucaia. Dezessete?! Disse, sim, ali...
Ah, eu pensei que os Tapeba era só aqueles. Não, aqueles ali, pode dizer que é o ponto de, é o
ponto de entrada, mas nós temos mais dezessete.
Pesquisadora: São poucos, né, ali?
Iolanda: É, ali é uma comunidade pequena. As comunidades que têm o maior número é o
Trilho e a Lagoa dos Tapeba.
Pesquisadora: É aquela onde teve... a Lagoa é ali perto onde teve aquela...
Iolanda: A feira cultural.
Pesquisadora: E cultura... Pra você?
Iolanda: Cultura, né. Independente de seja indígena, seja afro... eu vejo como algo de riqueza,
que cada um tem dentro de si, cada um como ser humano tem dentro de si, mas poucos
praticam e ainda acho mais interessante quando essa cultura ela é praticada por um coletivo,
da forma que o nosso povo a preserva e a pratica.
Pesquisadora: E, por último, interculturalidade.
Iolanda: Interculturalidade, né. É essa troca de experiência, né, com a cultura... com vários
tipos... que assim, o nosso Brasil ele é belíssimo, ele é riquíssimo de várias culturas, né. E
quando tem essa troca entre... como agora mesmo, a gente tá participando dum evento onde lá
a gente tá tendo oportunidade, né, de conhecer... conhecer e mostrar, né, a nossa educação
enquanto povo indígena, conhecer um pouco da educação do campo e a educação dos
afrodescendentes, né. Então, assim, tá sendo uma experiência belíssima que a gente tá
participando. Eu tô tendo assim a honra de tá lá representando o povo Tapeba, e vendo que,
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na maioria dos casos, eles têm o nosso povo como referência. A educação do povo indígena
vai servir de referência pro pessoal da educação no campo e a educação do afro, mas assim,
eu tenho aprendido muito com eles também.
Pesquisadora: É... algumas perguntas agora que eu vou fazer, eu vou perguntando mais
direcionado. Pode parecer um pouco repetitivo, então, se você quiser você fala, ou não, diz:
não, já falei, certo? Então, assim, o que é que significa os saberes ancestrais pra você, qual o
significado dos saberes ancestrais pra você?
Iolanda: Pra mim eles são muito importantes, e assim, e eu, dentro da minha missão de ser
professora indígena, eles têm me ajudado bastante, né, eu tenho me pautado muito, é, querer
saber, né, o que aconteceu com a história do meu povo, bem antes, né, pra poder passar em
sala. Pra mim, como pessoa, é muito importante.
Pesquisadora: É... certo. E aí, você faz alguma relação entre saberes ancestrais e educação
ambiental?
Iolanda: Sim, porque os... os nossos ancestrais, né, os nossos antepassados, eles, eles tinham
o hábito de tratar melhor o ambiente do que os de hoje, eu vejo isso, que eu considero que...
que... eu tenho certeza, assim os trabalhos que a gente já fez de pesquisa, num era tão... o
ambiente num era tão, como é hoje não.
Pesquisadora: Hum-hum... E esse resgate dos saberes ancestrais aqui por parte da escola, tu
acredita que pode ter alguma influência na educação, como um todo, dos alunos? Né, você diz
que a escola trabalha com os saberes ancestrais, não é isso, que tenta sempre mostrar pros
alunos... Tu acha que pode ter alguma influência na educação como um todo, dos alunos da
escola em si, essa...
Iolanda: Com certeza isso são influências positivas, são influências positivas que eles,
semana passada eles tiveram apresentando pra comunidade um trabalho que eles fizeram, e
assim, a gente via o entusiasmo deles com descobertas que eles foram fazendo, né, com a
questão das plantas medicinais, né. Que eles diziam assim: ah, esse matinho, eu num sabia,
né, que servia pra isso, mas a vó disse... Entende, são coisas, que aquela troca que eu achei
muito interessante, eu vi como ponto positivo no aprendizado deles.
Pesquisadora: Aí... O que é identidade indígena?
Iolanda: Identidade indígena é quando uma pessoa se identifica como índio, né. Diz que é
indígena e sabe dizer pros que tem preconceito porque que é indígena, né. Não é
simplesmente dizer assim: ah, eu sou, porque meu pai era, minha mãe era... não! Saber hoje
dizer o porque que ele se identifica como indígena.
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Pesquisadora: Certo. E, assim, como é que tu percebe a identidade indígena hoje, a questão
da identidade indígena hoje no Brasil, no Ceará, aqui em Caucaia?
Iolanda: Aqui, falando de Ceará, eu vejo a identidade indígena um ponto forte, um ponto
muito forte, onde a maioria dos indígenas realmente estão se identificando, eu vejo... eu vejo
um momento com o auge disso, da identidade. E todos os movimentos do povo indígena no
Ceará estão fazendo, têm mostrado isso.
Pesquisadora: E, assim, tentando ir um pouco mais pro passado, né, tu vê alguma diferença
nessa questão da identidade indígena, tu consegue perceber alguma diferença?
Iolanda: Muita, muita! Porque o que a gente vê é que... dentro da realidade da comunidade do
trilho, né, que, que... até eu lembro que eu pequena, assim, na década de 80, começo da
década de 80, ninguém, ninguém queria dizer que era índio Tapeba, ninguém. Tinham medos,
né, aí, dos opressores, né, que diziam que eram índios e... e hoje não, a gente já vê assim.
Mas a gente assim, um ponto que eu acho fraco ainda é aquelas pessoas que eu acabei de
falar, mesmo com todo esse movimento hoje, a gente ainda sente assim, um certo medo
dessas pessoas, né. A gente nota até... por exemplo, se eu chegasse com você agora na casa
duma pessoa que tem aqui, uma das pessoas mães velhas, a dona Zuila, ela não queria
conversar contigo, ela iria se negar, por medo do contato, nós ainda temos aqui na nossa
comunidade.
Pesquisadora: É mesmo?
Iolanda: Temos! Pessoas que foram tão oprimidas naquela época, que não, não passou o
trauma, é um trauma mesmo. D’eu chegar e dizer assim: olha, dona Zuila, eu vim aqui com a
Karol, ela vai dizer: não, minha filha, eu num quero contato com esse povo. Acontece, já
aconteceu várias vezes, é tanto que eu num levo mais ninguém lá pra conversar com ela. Mas
se eu chegar, a gente conversa numa boa, mas se eu for com uma pessoa que ela não conhece,
ela não quer conversar. Por aí você tira, como a questão do trauma foi seríssimo na vida... é
talvez umas duas pessoas que têm esse problema ainda aqui na nossa comunidade mesmo.
Pesquisadora: Interessante, viu? E, assim, o que é que tu acha que fez mudar, né, desse
tempo pra cá, foram os movimento, o que foi...
Iolanda: Com certeza, foi os movimentos, né. Foi a questão também da FUNAI, né, ter vindo
aqui, um polo aqui pro Ceará, né, pra trabalhar com os índios do Ceará, né, foi dando assim
uma certa sustentabilidade aos indígena. E os indígena em si, né, os movimentos, as escolas,
tudo isso foi... revolucionando, né.
Pesquisadora: É... Você consegue identificar práticas educativas que respeitam os saberes
populares aqui na escola? Os saberes populares mesmo de vocês, né, a cultura de vocês,
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consegue identificar práticas, né, educativas, tanto pelos professores, como pelos alunos, que
respeitam essa...
Iolanda: Sim, claro, a confecção do artesanato trabalhado dentro da escola, a questão do
ritual, que a gente todo dia faz a acolhida dos alunos, toda a nossa acolhida de manhã, a gente
tem aquele momento... fica em círculo todo mundo se olhando e vendo com quem a gente
trabalha naquele dia, fazendo a questão do ritual, os... as músicas, tudo isso eu vejo como
práticas que têm...
Pesquisadora: Essas músicas são trabalhadas de que forma? As músicas de vocês... as
músicas indígenas...
Iolanda: As nossas músicas indígenas...
Pesquisadora: São trabalhadas em algumas disciplinas, algumas...
Iolanda: Sim, na arte-cultura, na própria questão da língua portuguesa, da oralidade, tudo isso
é trabalhado, já começa dos pequenininhos, né?
Pesquisadora: Hum, hum... É... então, assim, como é que tu define a tua experiência
enquanto corpo docente, né, que apesar de tu não tá em sala de aula, mas tu faz parte do corpo
docente, em uma escola diferenciada, como é que tu consegue definir essa tua experiência
numa escola diferenciada indígena?
Iolanda: Hum... Assim, é uma experiência assim ótima, porque dentro da escola a gente
consegue não só trabalhar com o aluno, dentro da realidade dele, mas assim dentro da
realidade de tudo que ele faz parte, né, que assim, dentro aqui da comunidade a gente conhece
cada um aluno, cada um aluno, por incrível que pareça. Por mais que a gente não queira, a
gente compartilha dos problemas desses alunos, tá entendendo? Então, assim, é uma exper...
sempre costumo dizer, é uma experiência ótima você trabalhar num ambiente onde todo
mundo se conhece, onde todo mundo sabe da realidade do outro. É diferente de você, que
assim, antes de eu vir pra escola indígena, eu tive experiência na escola convencional, né, de
você sair da sua aldeia pra trabalhar lá na cidade, e lá você apenas ser a professora e o aluno.
De muitas vezes, você passar pelo aluno na rua e apenas ele dizia: olha a professora, olha o
aluno, e aqui, não, é diferente, né. Eles não vê: olha, a professora, diz assim: olha, a Iolanda e
eu: olha, o fulano de tal, filho de fulano. Então, é uma diferença muito, onde todo mundo se
conhece, todos compartilham dos problemas dos outros, né, da realidade dos outros.
Pesquisadora: É... como é, assim, que coce percebe a questão do capitalismo aqui na
comunidade Tapeba, né, essa questão da modernidade, dos eletrônicos... como é que tu
percebe a influência do capitalismo aqui dentro da...
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Iolanda: Tem, tem uma influência muito grande, tem uma influência muito grande, né, que
hoje, assim, quem vem de fora, você, no caso, né, se chegar na casa de determinados
indígenas aqui mesmo da nossa comunidade, você vai ver coisas que talvez nem na sua casa
tenha, tá entendendo? Como já aconteceu de chegar pessoas pra visitar a comunidade e a
gente entrou aqui na área da ? e as pessoas ficavam assim, se olhando, né. É... televisores que
pegavam quase a parede da casa toda, mesmo sendo uma casa de taipa. Então, assim, são
coisas que realmente o capitalismo num deixou de atingir os indígenas, não, tá na cabeça
deles, e eles tão...
Pesquisadora: E como é que tu percebe essa influência, assim... Como é que tu analisa...
Iolanda: Tem um lado... eu sempre costumo dizer, né, que num tem como nós, os indígenas,
ficar fora dessa modernidade, mas tem momentos que eu vejo como ponto negativo, um ponto
negativo... Como tudo na vida, que tem os pró e os contra, né, né. Depende da forma com que
cada um consiga conviver com isso, né. Só que a gente vê que tem uns que não consegue
conviver com a modernidade.
Pesquisadora: Obrigada, Iolanda...
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MARGARIDA
Pesquisadora: Gostaria que você falasse o que viesse na tua cabeça, a medida que eu vou
dizendo essas palavras, essas frases , aí tu dissesse o que vem na tua cabeça, tá certo? Pra ti
assim, saberes ancestrais, o que vem na tua cabeça?
Margarida: Sobre os ancestrais, pra mim, eles é... é história, né? É aquele aprendizado que
foi deixado pelos mais velhos, pelo meu pai, pelo meu avô, pela minha avó, meu bisavô,
entendeu? Aquele pessoal mais antigo que viveram que tinham uma sabedoria milenar, e foi
repassado de geração em geração, e que ficou pra gente né? Pra nós ficou bom, por conta que
com essa história de dizer que o Ceará não tinha mais índios, as pessoas meio que esconderam
alguma coisa, né? Não vou dizer que eles pararam de fazer tudo, mas algumas coisas ficaram
escondidas. Os saberes foram por coisas que podiam de fato, é mostrar a cara do índio, foram
escondidas, determinados costumes.. né? Determinadas danças, como o toré.. que né.. o toré
nunca acabou mas ficou fechada né feito mais escondido que o decreto diz que os índios do
Ceará que dissessem que eram índios todos foram perseguidos. Tem muitos saberes dos
antepassados que ficaram.. né.. meio que escondidos ou pra trás.
Pesquisadora: E a educação, o que é educação?
Margarida: Educação.. as pessoas confundem educação com instrução, né.. educação
também são esses saberes dos antepassados né.. que os mais antigos nos ensinavam a respeitar
os mais velhos, as crianças.. né.. é.. o costume, o respeito as plantas, com a natureza.. até aí
tirar uma flor, tirar uma casca, tirar um.. qualquer coisa de que você fosse precisar, uma raíz
você tinha que pedir licença, até se fosse arrancar licença.. ah se fosse tirar uma casca.. então
tudo isso é educação. Eu tenho harmonia com o meu povo, em eu me preocupar com a falta
de comida do meu parente, se ele não tem eu tenho e dividir, isso é educação, isso é vim
desde de criança, desde de pequena, saber que eu, que eu não estou só, que eu tenho uma
coletividade, que eu faço parte desse mundo aqui coletivo, onde todos nós procuramos o
melhor pra todos, eu vejo que isso é educação, é uma vida harmoniosa, é um viver querendo
sempre o melhor pro outro.. não ter o meu parente como concorrente, e sim como um aliado,
isso é educação.. as pessoas confundem isso com instrução. Costumes é assim.. ah fulano é
educado porque ele tem um diploma de nível médio, um diploma de superior ..sei lá.. um..
tendeu.. então classificam por diplomas e isso é instrução, você se instrui e essa instrução ela
deve ir para o índio como uma forma de melhorar a nossa essência e não de perde-la.. tendeu..
se eu vou me instruir eu vou aprender mais, vou aprender sobre as coisas que eu não conheço
num mundo convencional que isso sirva pra mim melhorar e trabalhar trazer isso pra dentro
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da minha aldeia mas de uma forma que eu possa melhorar as coisas e não perder o que eu já
sei, porque a gente sabe muito por causa de nossos pais, aí quando a gente sai de dentro da
aldeia o que vai ajudar e lá fora aprender outras coisas muitas vezes corre o risco de perder e
se perderem o que aprendeu com o atrativo do mundo lá fora, pode se perder e gostar e querer
ficar só com as coisas lá fora.. entendeu.. e esquecer que tem todo o mundo que pertence a
você, ao seu povo, que você.. onde você nasceu, onde existe os costumes diferenciados,
diferentes.. e que isso é o que nos torna fortes, é estarmos.. é, com esses costumes.. é.. em
convívio com o nosso povo, né.. que lá fora nós vamos ser uma pessoa sozinho lá no meio do
convencional, enquanto na aldeia nós fazemos parte de um todo, nós não estamos só, estamos
todos em harmonia, e isso eu acho isso é indispensável na questão da educação né.. a escola
diferenciada, a escola.. é.. a educação escolar indígena, ela surgiu com esse objetivo de
fortalecer a nossa identidade, né.. de ajudar na luta, então se.. se algumas pessoas.. é.. se
perdem esquecem isso, elas se perdem, porque eu não posso ir contra um objetivo desde o
início, né.. e era o fortalecimento, aí se eu não.. o professor.. se eu com o professor não
procuro fortalecer, não procuro projetos, é.. maneiras de melhorar, de trabalhar a coletividade
dentro da escola, trazendo isso, é trazendo os costumes, né, trazendo toda, toda a questão da
educação indígena, se eu to preocupada só com a questão da leitura e da escrita, aí complica
porque o objetivo da escola não é só esse, não é só trabalhar a leitura e a escrita, ler e
escrever, matemática, eles aprendem fora da escola com qualquer professor, o professor índio
ele tem uma missão maior que é o repasse da cultura, povo.
Pesquisadora: E ambiente?
Margarida: Ambiente é tudo aquilo que nós vivemos, né, nós vivemos nesse ambiente onde
Deus, terra, céu, ar, fogo, e esse ambiente precisa ser preservado, é dentro de casa, é aqui fora,
é na mata, é então na cidade. Existe essa consciência de que se eu produzo um lixo, eu sou
responsável por esse lixo, então eu não posso tá jogando em qualquer canto. E o ambiente, o
meio ambiente, é tudo né. É todo esse planeta que nós vivemos, é tudo.. é toda a nossa vida,
seja na aldeia, seja fora da aldeia, seja na lagoa, seja dentro de casa, no parque, na cozinha, na
estrada, na escola, tudo isso faz parte da nossa vida, do ambiente, faz parte.. a gente tá em
contato direto com cuidado né, com a natureza, com a fauna, com a flora.
Pesquisadora: Pronto. Então, natureza pra ti tem alguma diferença? O que seria? Do
ambiente, tem alguma diferença de ambiente, se tem qual seria a diferença. O que é a natureza
pra ti.
Margarida: A natureza é tudo que Deus nos deu.. né, as árvores, as plantas, as sementes, é..
isso tudo faz parte do meio ambiente, isso é meio ambiente, faz parte. Nossa vida, natureza é
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nossa vida, nós vivemos, assim, nós somos o único animal que tem raciocínio, e nós
prejudicamos o meio ambiente muito mais do que os animais, os animais que nós achamos
que não tem raciocínio, que os animais que não raciocinam, mas não causam tanto dano a
natureza quanto nós que, é... costumamos dizer que temos raciocínio, então fazemos muito
mais besteiras, muito mais prejudicamos mais a natureza do que aqueles que alguns de nós
tem em comum, se fossem é.. que fossem.. tivessem assim, como nós fossemos
superiores,porque temos raciocínio enquanto muitos animais não tem raciocínio, mas eles não
agem, não fazem atrocidades quanto o homem, né... ele vive em harmonia, ele só come o
necessário, ele num corta árvores, não tá matando... se matar é pra comer, só consome, mata o
que come, então assim.. o homem ele faz muita maldade, maldade pra ele próprio, né, deve
ser um animal que tem raciocínio mas é um raciocínio que ele só faz o mal contra ele mesmo.
Pesquisadora: Educação ambiental.
Margarida: Educação ambiental, acredito que.. que.. assim, as pessoas sempre imaginam que
o índio né, é a pessoa mais indicada pra tá cuidando do meio ambiente né, da natureza, e.. do
meio ambiente, que regularmente os índios né, quando Cabral chegou só era mar, os índios
viviam em harmonia, mas educação ambiental ela é para ser trabalhada no campo, a toda hora
como também com a cidade, com o pessoal das escolas convencionais, porque se o mundo
acaba hoje, ele não acaba só pro índio, ele acaba pra todo mundo, tá entendendo... então, nós
temos que, temos obrigação de tá correndo pra trabalhar, pra tá vendo essa questão da
educação ambiental dentro das escolas, da comunidade, porque já ouvi falar que alguém
cortou uma árvore, nunca ouvi falar que alguém plantou uma árvore, só que corta, corta,
corta.. já plantou, plantou, mas você corta um monte de árvores, mas você plantou alguma,
como que você corta uma coisa que você nunca nem plantou uma árvore e tá cortando
entendeu, só pensa em destruir né, as pessoas pensam em cortar, difícil de dizer que plantou
uma árvore mas é fácil de dizer que cortou uma árvore, então acho que existe uma urgência de
trabalhar isso as escolas convencionais e indígenas e de nós todos.
Pesquisadora: Diálogo.
Margarida: Diálogo ele é uma das coisas mais importante pra que a gente possa adquirir
harmonia, né, uns com os outros, parte chave né, pra que se possa olhar no olho, falar a
verdade, saber se o outro tá sendo sincero ou não, é no diálogo que se resolve, né, há muitas
questões, que se você num tem diálogo num tem acordo, num tem conversa, tem que haver
diálogo né, quando uma pessoa conta uma coisa pra você, você num sabe nem se é verdade, já
vai lá... assim tem que haver a questão do diálogo, das duas partes, do lado do outro, o diálogo
é muito importante.
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Pesquisadora: Identidade.
Margarida: Identidade é tudo na vida de uma pessoa né, é tudo. Agora me lembrei do
cacique que dizia: “ainda bem que identidade do índio não é de papel né, que não pode
rasgar”, que aí, é, é tudo na pessoa, você é... e tem um, quando a gente fala de identidade
indígena, a gente diz assim... aí tem os critérios né, indígena é aquele que se auto identifica,
diz que é, assume como índio, e que a comunidade sabe que ele é e por isso aceita, porque ele
vem de uma descendência, das próprias raízes e que a sociedade lá fora também né, a
comunidade lá fora Capuã próximo aqui a cidade sabe que aqui é uma aldeia, e comunidade
indígena tem índio, e aí essa identidade ela se fortalece cada vez mais quando eu estou em
contato com o meu povo, então ela se fortalece. No momento em que eu saio e for lá pra
cidade, a minha identidade ela enfraquece porque aí eu já não estou mais, né, em harmonia,
não estou mais em contato, e essa identidade ela enfraquece a ponto das pessoas procurar
outra, quando a identidade ela não é fortalecida, você pode correr o risco de assumir outra
religião, outra... né, outra organização, se afastar, a tendência é se afastar. Quando sua
identidade não é fortalecida, você é... o costume é... costuma afastar, costuma se afastar do
convívio né... acho que identidade é tudo, tudo num ser humano. Saber quem eu sou, de onde
eu vim, quem era meu avô, quem era, tendeu, pois é identidade é ... eu vejo identidade é tudo,
é tudo numa pessoa. Se eu não sei quem eu sou não sei pra onde eu vou, né, muito importante.
Pesquisadora: Indígena.
Margarida: Indígena na verdade não seria nem indígena, seria povos nativos né, essa história
de índio inventaram aí, os portugueses, os holandeses, os franceses, todos esses, inventaram
essa história de indío, indígena e aí às vezes eu digo assim: indigenamente elegante, quando
eu digo assim: “menina.. é noite cultural, vamo ficar indigenamente elegante, vamo pra feira
cultural, vamo pro pau branco, local sagrado”. Aí essa história indígena né, é complicado,
porque pegou, né. O homem disse que achava que tava indo pras Índias né, aí pegou.
Pesquisadora: Você acha que é mais um termo de caracterização de um povo né, mais do que
uma designação de um povo.
Margarida: É...
Pesquisadora: Mais uma caricatura assim, né.
Margarida: É porque nós somos na verdade povos nativos mesmo, né.
Pesquisadora: Uhum.
Margarida: Mas aí pega, né.
Pesquisadora: É verdade.

129

Margarida: Aí hoje a gente tava discutindo aí tem gente que diz que é índio, que é índio, e aí
é... muitas vezes casa um branco com uma índia, aí o branco diz assim: ah eu sou índio, eu
sou índio... sou índio ai conta aquelas histórias mirabolantes. Porque antigamente não queriam
casar brancos com índios né, porque os índios eram muitos discriminados, então assim, os
brancos não queriam nem conversa com o povo da aldeia. Há vinte anos nessa aldeia, só tinha
a casa da minha avó e de mais uma duas pessoas, não existia nenhuma casa dessas. Hoje,
vinte anos depois, depois das lutas, das conquistas, a gente vai retomando e trazendo o povo.
Mas hoje, tem muito branco casando com índio e vice-versa. A gente conversando hoje, aí um
menino dizendo assim: Ah um cara casa com uma índia e depois inventa que é índio e num
sei o que, aí eu disse olha.. se tem um índio ele é muito genérico, no nosso caso nós temos que
trabalhar o nome tapeba, que aí nós sabemos que tapeba é aquele povo que se formou de
várias tribos na época, há muitos anos atrás, e que tem aqueles de Potiguara né, a origem do
povo tapeba a gente sabe que teve outras tribos também, e o histórico conta isso, mas que na
verdade, o que nós somos mesmo somos os povos nativos, nascemos aqui, vivemos aqui,
morremos aqui e aí nossos pais, avós também morreram aqui, então indígena é essa história aí
que foi inventada, tá entendendo? Parece que pegou né? Pegou bonito.
Pesquisadora: É.. e tapeba, já começou a falar, o que sente quando usa a palavra tapeba?
Margarida: A palavra tapeba é uma palavra de muito significado pra nós, porque ela vem de
uma pedra, você já conhece a história, deve conhecer, a história da pedra no meio da lagoa,
que ela destruiu uma parte, mas ela ta subindo e tá voltando, tem uma outra pedra também na
ponte, então essas pedras, existe muito a questão da religião ela tá muito voltada para essa
questão das pedras, aí o nome veio da pedra né. Aí as outras tribos antes elas existiam e daí
formou a tribo nova né, de vários povos aí se formou a tribo tapeba. O fato dela vir de uma
pedra, e tapeba, a palavra é: e tapeba, pedra chata em tupi, e aí ficou, assim ouve um erro
grave no passado, aí ficou só tapeba. Acho que é a mesma coisa né.. tapeba e pedra chata. Aí
essas pedras elas são.. nós aprendemos né, que essas pedras elas tem um grande significado
porque acreditamos que são reinos ... Tem até ali a questão da religião já. E aí tapeba.. é.. é..
quando fala assim tabepa né, aí a gente fica imaginando, vem tudo aquilo na cabeça da gente
assim do passado né, aquela história, a discriminação, o sofrimento, aquela coisa toda, mas
tem o outro lado também que a gente lembra né das coisas boas, das conquistas, do poder,
andar com cabeça erguida e dizer que é índio. E aí a gente lembra.. antes de mim, antes do
meu avô, do meu pai, da proibição deles não poder, isso lembra muita coisa. Devido a luta
que é muito corrida, é uma loucura a correria né, a gente vai tomando a cidade, mas aí na luta
a gente nunca para, aí muitas vezes a gente.. algumas vezes pensa até em desistir da luta, de
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parar, mas aí paro e penso: poxa mas e aí o que que meu avô iria pensar disso? A minha avó,
minha bisavó, as pessoas que não tiveram oportunidade nem de ir pro Toré, nem de poder
dizer que era índio. Então assim, lá onde eles estiverem, com certeza eles devem estar muito
feliz de saber que a gente faz aquilo que eles não faziam no passado. Cada vez que a gente vai
pro Toré, cada vez que a gente vai pro local sagrado, que a gente faz os rituais, a gente sabe
com certeza que eles estão felizes, em ter conquistado essa vitória de poder dizer que somos
índios e com muito orgulho, e andar de cabeça erguida. Não sei se eu falei demais.
Pesquisadora: Não.. tá ótimo. É... Cultura?
Margarida: Cultura é tudo aquilo que nós fazemos e vivemos né, nós o povo tabepa, cultura
é o nosso modo de viver, nosso artesanato, nossas pescas pescas coletivas, nossas danças,
nossos rituais. Isso é cultura... nosso modo de viver, a maneira de como nós tratamos as
pessoas mais velhas, a maneira de como tratamos as crianças, a maneira como nós nos
preparamos pra entrar no ritual, a maneira de como nós tratamos as plantas, tudo isso é
cultura.
Pesquisadora: Por último, interculturalidade.
Margarida: A interculturalidade, eu acredito que ela possa vim pra o nosso meio, nós
podemos conviver com ela, é... de uma forma que a gente possa conhecer as outras culturas,
que nós possamos trazer, é.. é... mostrar aos nossos alunos o que eles possam ver as outras
culturas de outros povos, mas sabendo que a nossa é diferenciada e que não existe uma cultura
inferior ou superior, mas que tem culturas diferentes, e que nossa é uma delas e como tal deve
ser respeitada. E as pessoas possam participar dos eventos da comunidade, também pra
conhecer, porque muitas vezes as pessoas não respeitam porque não conhecem. Se eu não
conheço uma coisa então assim eu costumo não respeitar, a partir do momento que eu
conheço, que eu passo né a ver, a pesquisar, aí eu passo a ter um outro pensamento, então
assim.. de tanto dentro quanto fora, a questão da interculturalidade, as pessoas da minha
escola, a única escola que tinha o nome intercultural e aí, porque a gente pensou nisso, de
trazer as outras culturas e mostrar pros meninos, falar, mas que.. é... mas que eles não se
percam tendeu, que tem nossa cultura, e tem as outras culturas e tem a nossa, e assim viceversa. Então assim que a gente possa ter um intercâmbio e pra conhecimento né, de outras
culturas, mas que a nossa, a nossa cultura, esteja sempre, seja sempre vivenciada, pra saber
que existe outras e respeitar também né.
Pesquisadora: Agora eu vou fazer umas perguntas que são mais diretivas. E aí se tu achar
repetitivo, se tu achar que já falou antes pode dizer que a gente passa pra próxima. Certo? Tu
faz assim alguma relação entre saberes ancestrais e educação ambiental?
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Margarida: Creio que sim, que tem relação sim, porque os ancestrais, nossos parentes mais
distantes, assim avô, avó, assim.. eles tinham muito respeito com a natureza, entendeu.. só
matava pra comer, só cortava uma árvore se fosse realmente necessário, e muitas vezes se
tivesse seca pra fazer lenha né, que antes não tinha fogão de gás, cozinhava na lenha, pegava a
lenha já seca na mata, não ia cortar pau verde, tem todo uma questão de cuidado com a
natureza, questão ambiental.
Pesquisadora: A farmácia viva que você diz que faz, como é a essência do teu trabalho?
Margarida: A farmácia viva.. .ela é... são medicamentos feitos daqui da comunidade, e aí
tem aqueles são feitos de plantas nativas, de pés de raízes, cascas, flores, e tem as plantas que
podem ser cultivadas, aí nós temos um ortim mas que tá bem feinho, as plantas são
murchinhas devido a falta d’água, aí geralmente a gente pega na mata. Mas as babosa que não
costumam morrer logo, elas ficam.. tem uns canteiro lá atrás.
Pesquisadora: Ah.. estou vendo, tá um pouco seco mesmo né?
Margarida: Aí a gente faz shampoo de babosa, aí as outras coisas a gente pega na mata, juá
raspa de juá pega na mata... tem todo aquele cuidado né, quem pega assim, o meu tio, o
pessoal pega com cuidado, então assim não tirar a casca, aí ele vai lá corta um galhinho e
raspa, se for tirar a casca aí no final a planta pode morrer, tem que ter todo o cuidado. Se for
flores, por exemplo se eu for fazer flor de catingueira, tem catingueira aqui, mas eu não posso
ficar pegando assim muita flor, na verdade estraga, e aí passa para pessoas de palavrões e aí
os ancestrais dizem que essas plantas que escutam palavrões, escutam zoada, elas não são
boas pra fazer remédios essas flores, entendeu, elas ficam amarga mais distante, pode ser até
fase mas assim, não costuma ter mesmo efeito. Se as vezes acreditavam, assim.. tudo tem a
ciência né, e a gente costuma seguir um pouco, a gente costuma ver o que eles falavam muitas
vezes a gente acaba né... se certificando de verdade.
Pesquisadora: O que é identidade indígena?
Margarida: A identidade indígena, é como eu já falei, identidade indígena é ser índio, é tá
em contato com o meu povo, saber de onde eu venho, minhas raízes quem foi meu avô, quem
foi minha avó, e participar ativamente da comunidade né... da vida da comunidade. Isso é ser
índio, essa história do nativo né?
Pesquisadora: Como é que você percebe a identidade do indígena hoje? Tentando se reportar
a tempos passados, tu vê alguma diferença? Se vê, qual seria?
Margarida: É porque assim, com a aproximação da cidade, muitos jovens né... essa
discussão foi até no magistério, e tá perdendo os jovens, pra assim... a gente sabe que eles são,
sabe que eles são raízes, sabe de que eles são parentes da gente, mas tem muitos que ainda
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tem aquela vergonha né... de se identificar... não, eles se identifica, eles só não querem os
rituais, não querem se trajar, uma grande parte dos jovens tão assim né... tem essa vergonha aí
fica mais pra li... não gosta muito de tá se pintando, se trajando, demarcando o corpo. A gente
tem trabalhado muito isso nos jovens, porque aí se continuar assim eles são nosso futuro... se
continuar assim não vão mais querer tá né... não vão mais existir mais os rituais né...
entendeu... a gente tem que tá se preocupando com isso, isso fortalece a identidade da questão
dos trajes, dos rituais, isso também fortalece.
Pesquisadora: Os trajes hoje são utilizados em que momentos? Tem momento ou é só nos
rituais mesmo?
Margarida: Não... o corpo está demarcado com a pintura, com a pedra, com o colar né... o
corpo está demarcado desta forma, e isso é bom, porque se eu saiu lá na cidade e alguém vê...
algumas meninas elas saem, elas sai... bota as peninha aqui, os cocais, os colares, aí quando
elas saem lá na cidade, na Caucaia, né... todo mundo conhece, mas quando sai pra mais
distante, aí o pessoal diz logo: lá vai o tapeba, e o tapeba, hoje nos chamar de tapeba, a gente
não fica com raiva porque a gente sabe que tá sendo valorizado o nome tapeba. No passado
eles diziam tapeba, mas era dizendo como se fosse palavrão, nera... dizendo: vixi lai vai o
tapeba véi, olha lá vai o tapeba, hoje não... eles diz assim ó: olha aquela é tapeba, olha que
índia bonita... olha que índio bonito. Então assim... as pessoas elas já não são tão
preconceituosas, então quando as meninas saem pra fora, elas são elogiadas muito pelo
contrário né são elogiadas e tem até pessoas que encomendam brincos, colares, cocás, né...
isso é bom pra gente.
Pesquisadora: Você consegue identificar práticas educativas que respeitam os saberes
populares aqui na escola?
Margarida: Identificar?
Pesquisadora: É... assim se você ver que realmente são feitas práticas educativas que
respeitam mesmo os saberes de vocês ou ainda deixa a desejar...
Margarida: Nós temos o nosso PPP né, nós somos a primeira escola das doze, das escolas
indígenas, nós somos a única que está no PPP nas disciplinas específicas. Nós... é... botamos
Toré como disciplina, toré e espiritualidade como disciplina, artesanato indígena também tudo
como disciplina e a gente repassa tudo isso, durante o ano a gente tá repassando isso.
Pesquisadora: Então assim, como é que tu consegue definir a tua experiência educativa
enquanto o corpo tá docente numa escola diferenciada.
Margarida: Como eu...
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Pesquisadora:Assim como é tu define a tua experiência educativa né, você é a diretora da
escola né?
Margarida: Uhum...
Pesquisadora: É... aí como é que você consegue definir essa tua experiência na escola sendo
uma escola diferenciada? Como é que tu define essa tua experiência. Você acha que teria
alguma diferença se fosse uma escola convencional, como é que tu percebe essa tua
experiência na escola diferenciada.
Margarida: Ah... Antes da escola diferenciada, em umas comunidades mais distantes,
tapeba... já tinha experiências com escolas, entendeu... é... se eu não me engano na Vila, que
onde é a Lagoa 1, tinha uma escolinha, eu era até menina... é escolinha isolada o nome da
escolinha, tinha uma escolinha... onde mais... no trilho também... aí ela começou, não
começou como diferenciada, então a primeira escola que nós fundamos no tapeba foi bem ali
perto onde tá teu carro, mais pra cá um pouquim, próximo onde tá o carro, pro lado de cá...
nós fundamos, nós andamos quatro léguas na mata pra cortar madeira, eu e meu pai, na época
meu marido e meu irmão e o cachorro que andava mais nós, que durante o dia ele ia. Nós
fundamos né, fundamos a escola, aí ficamos debaixo do cajueiro e aí fundamos a escolinha de
taiba na época de 1990, aqui nesse terreiro, nesse pedacinho de chão aqui. Aí as meninas
diziam assim: Tia, ô tia, eu não vou pra escola mais não, lá fora né... vou não porque me
chamam de tapé branco, comedor de carniça, aí eu não consigo aprender, a negada dizendo as
coisas comigo aí a gente não... eu tive que sair... eu sai quando pequena, tive que trabalhar
muito nova, tive que comer né, trabalhar pra comer, e parei de estudar um tempo, voltei a
estudar depois de adolescente. Aí sempre que eu vinha... trabalhava na casa de família, e
voltava pra aldeia de novo aí eu via aquelas lamentações né... aí eu disse: não.. nós temos que
pensar numa escola que... e aí o povo analfabeto, praticamente todo mundo analfabeto, mas aí
eu tinha estudado aqui em Capuã, estudei em Fortaleza também, aí eles disseram nós temos
que ver que escola é essa, não escola só por ser uma escola, só pra ler e escrever. As pessoas
não sabem ler e nem escrever, mas também não andam de cabeça erguida, elas tem vergonha
de dizer que são índio né, as pessoas tem vergonha, tem medo... e aí foi quando nós fundamos
a escolinha na época, e aí o trilho... aí eu me lembro que eu coloquei na parede assim: Escola
diferenciada dos índios Tapeba, eu coloquei com a minha mãozinha lá na parede, ficou bem
tortim... Escola diferenciada dos índios Tapeba, e aqui vamos trabalhar na questão
diferenciada, vamos ensinar a ler e escrever, mas também vamos ensinar os meninos que ser
índio é coisa boa, e ser tapeba não é coisa ruim, que tapeba é coisa boa. E aí nós até na época
depois nós inventamos aquela música, tem aquela música do leiteiro né... eu sou leiteiro, eu
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sou leiteiro eu vendo leite, aí nós cantava assim: Eu sou tapeba, eu sou tapeba, eu sou tapeba,
na aldeia, na aldeia e na cidade, todos nós todos nós somos tapeba, tapeba tapeba é coisa
boa... tendeu.. que assim... aquela história de tapeba é tão ruim que aí a gente tinha que
trabalhar nessa história dizendo que não, que tapeba não é coisa ruim, pelo contrário, é coisa
boa né, e aí essa escola diferenciada, veio.. e era de fato o desejo do povo e daí hoje nós temos
o que? Doze escolas, e só foi de fato pra frente, quando ela foi trabalhado o diferenciado,
porque só a leitura os alunos não iam muito longe, não iria. Alguns iiam estudar, iiam sair da
aldeia e se perder lá fora, tendeu... e a questão do diferente, do repasse dessa questão de
trabalhar, da auto valorização, de tá mostrando que muito pelo contrário, que nós índios
tapeba não somos coisas ruins e sim coisas boas... os primeiros habitantes né, e que o Brasil
não foi descoberto, foi invadido, que Pedro Álvares Cabral foi um dos primeiros invasores.
Pesquisadora: A história é um pouco torta né...
Margarida: É... Pois é, então a gente trabalhava muito isso desde do início, e costuma
trabalhar agora. Se tu for lá fora fazer o vestibular e tiver assim: Quem descobriu o Brasil, aí
tu vai botar Pedro Álvares Cabral, porque se não tu não vai passar no vestibular, mas tu vai
saber na tua cabeça que isso é mentira, que quem descobriu o Brasil foi os índios, tá
entendendo...
Pesquisadora: Num deixa também assim de ser um ensino crítico né...
Margarida: É...
Pesquisadora: Porque eles não tão aprendendo aquela coisa que querem passar na escola, que
passa na escola tradicional né...
Margarida: É...
Pesquisadora: Eles aprendem o outro lado da história que muita gente não tem a
oportunidade de aprender.
Margarida: A história ficou dada pela classe dominante né?
Pesquisadora: Uhum...
Margarida: Que tá nos livros, e aí que eles tem que seguir, porque assim eles não passariam
em uma determinada prova, mas eles sabem que aquilo ali é mentira, que eles podem debater
de igual pra igual e entender essa realidade que nos cerca que é uma história contada por
pessoas que não nos respeitavam, que achavam que a nós não tinha cultura, né... é isso. Não
sei se eu respondi...
Pesquisadora: Não... certeza.
Pesquisadora: Então assim, por último né... queria saber como é que tu percebe o capitalismo
dentro da comunidade tapeba hoje. A influência..
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Margarida: A influência é grande viu e é triste, porque como eu falei, aquela história de
você... de assim... que a escola tem que trabalhar isso, essa história de não ver o outro como
aliado, mas como o disputo com ele né. É o que faz lá fora... as escolas é...é... ah o fulano,
é..é.. no outro é... tá sendo disputando, mercado de trabalho, não sei o que não sei o que... aí
isso vem a questão do capitalismo né, aí o melhor celular, o melhor não sei o que. Então isso é
muito perigoso, porque as pessoas valorizam muito só a questão do dinheiro e aí vai ficando a
parte humana. Tem pessoas que diz assim.. ah colégio tal, escola particular é muito chique,
porque que é assim porque que é assado? Ah... porque lá tem muitos computadores, lá tem ar
condicionado, e a questão humana como é que fica? Né... aí um menino tá estudando numa
escola particular com ar condicionado tudo cheio de computador aí sai lá fora dá um tiro na
cabeça do outro e mata. Sim... ele não é má, tá entendendo? Ele precisa ser trabalhado a
questão humana e essa questão do capitalismo as pessoas trazem muito pra questão do
dinheiro, da valorização do dinheiro, das coisas materiais, enquanto o ser humano ele tá
deixando pro lado, cada vez mais o ser humano vai ficando pro lado. Os jovens eles se
comunicam com o celular durante horas, horas ali com o celular, mas não consegue se
comunicar com o colega que tá do lado dele. Não consegue.
Pesquisadora: A gente faz até uma brincadeira dizendo que os adolescentes pra falar com
uma pessoa do lado manda uma mensagem de texto né...
Margarida: Então... aí complica, porque assim... cadê a parte humana, o ser humano tá sendo
trocado por máquina, né... isso é muito complicado, aí confundem isso com educação, isso
não é educação, é perigoso... o ser humano tá ficando cada vez mais desvalorizado, sempre
gastando dinheiro, o capitalismo... o melhor carro, o melhor celular, o melhor não sei o que.
Fulano é valorizado não pelo que ele é, mas pelo que ele tem e isso é complicado pra nós né.
Pesquisadora: Muito obrigada!
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APÊNDICE B - TRANSCRIÇÃO DO CÍRCULO DIALÓGICO

Pesquisadora: Então, assim, aqui tem fotos e tem palavras. Eu queria que vocês dessem uma
olhada nessas fotos e que pegassem alguma foto e uma palavra que mais chamou a atenção de
vocês. Então, assim, aqui tem mais de quatro palavras e várias fotos. Se vocês quiserem pegar
mais de uma, fiquem à vontade, contanto que dê pra todo mundo pegar pelo menos uma foto e
uma palavra.
Graciana: É pra pegar uma palavra que identifique a foto?
Pesquisadora: Não, uma palavra que chame atenção, que mais tenha despertado seu
interesse. Se alguém quiser pegar mais de uma palavra, também não tem problema, mais de
uma foto, não tem problema.
(...)
Pesquisadora: Então, assim, eu queria que alguém se disponibilizasse pra falar porque que
pegou a foto, porque que pegou a palavra, o que é que essa foto, o que é que essa palavra
significa pra você, o que é que ela tem a ver com a sua realidade.
Kelly: Bem, eu peguei essa foto aqui, é, trabalho com o movimento dos Tapeba, né, porque
aqui, ela faz parte da minha infância, a lagoa dos Tapeba. Apesar de não morar lá, na lagoa
dois, mas como eu moro próximo, a minha vida, dos meus familiares, a maioria são de lá, né,
meus tios moram próximo, e a minha infância foi voltada exclusivamente assim nessa parte...
por isso, por isso que assim que eu olhei, eu gostei logo, porque aqui eu vivi muitos
momentos, assim, com a minha família, porque aqui a gente vinha pescar, né, a gente... era na
beira da lagoa, não era daquele lado que é dos pau branco, era daquele outro lado, porque dos
pau branco ainda era preserva... muito assim, mata fechada, né, e era do outro lado, que a
minha tia morava lá próximo e a gente, sempre agente se reunia, né, meus primo, a minha
mãe, meus irmãos, e a gente ia pra lá, e principalmente a minha vó, porque a minha vó, como
a gente também, ela trabalhava em Fortaleza, ela juntava era, era, como é?... frutas, né, e a
gente, a gente pegava lá nesse, nessas área aqui da lagoa dois. Aí a gente ia com balde, com
bacia, com sacola. E a gente, quando a gente terminava a colher, era caju, era cajá, sabe, aí a
gente ia, minha vó levava a gente pra lagoa, aí a gente tomava banho, se divertia, era uma
coisa assim bem livre, sabe? Também a gente brincava, se escondia, e a vovó é uma pessoa
muito, sabe, assim, da terra, porque ela tinha roçado, porque os roçado também é aqui
pertinho dessa lagoa. Aí também tinha momentos que a gente ia, que a minha vó tinha roçado
lá, aí também ia eu e meus primos, mais assim, muito nas férias, né. Aí a gente ia, pras férias,
pra ajudar ela na plantação, pra limpar. A gente tomava maxixe, jerimum, era assim... por isso
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que quando eu olhei logo assim, eu me lembro, me recordo muito, a minha infância e a minha
vó e também às tardes, porque assim, não era todos os dias, mas sempre à tarde a gente ia
colher frutas pra no outro dia ela levar pra vender em Fortaleza, ela já tinha clientes também,
né, aí ela pegava e ia pra Fortaleza vender as fruta. A gente, a gente tomava muito banho de
rio nessa lagoa, brincava, era uma coisa assim muito... ah! Meu Deus, dá uma saudade de
minha infância.
Pesquisadora: E tu acha que isso acontece hoje, assim, as crianças de hoje, elas tem essa
relação com a lagoa, esse espaço que tu tinha quando era mais nova?
Kelly: Hoje, acho que... algumas, né? Porque ainda temos pais, né, que tem essa questão
ainda, né, do roçado, né, ainda tem gente que traz a sua sobrevivência, né, do, da localidade
mesmo, né, através do roçado ainda. Algumas pessoas vivem do corte de palha. Eu acho que
hoje ainda algumas famílias de lá num tem essa, essa verdade deles mesmo, assim essa força
assim deliciosa, sem ser essa coisa agora, né, banalizada, só de eletrônicos, ainda eu acho que
na aldeia, lá ainda existe. Eu não sei assim, assim, parte da minha família, assim já mora não
mais assim pertinho, assim, eu digo, todos meus sobrinho, assim, né, não tem, não tem isso
que eu tive, porque, assim, como eu moro no Tapuã e lá, como o pessoal já falou, na palavra
ali num é nem é aldeia, né, apesar de ser uma aldeia, mas uns não consideram aldeia, porque
lá é tipo assim como se fosse fora da área, né, de aldeia, porque já tem muitas pessoas, como
se assim, invadida, né, por pessoas que foram ver, porque antigamente ali era lote, lotes que
ocuparam desde, né, que a minha mãe sempre conta ali, era lote entre a igreja e o aquele José
Alexandre fez lotes e dava pro pessoal, vendia pro povo. Então ali já deu que as pessoas
foram saindo dali e Tapuã foi se acabando, né. Mas hoje ainda tem muitas famílias lá, mas
assim, é, num tá puramente em aldeia indígena, entendeu, porque a gente tá muito cercado
de... mas há um tempo atrás você podia considerar assim uma coisa mais forte.
Pesquisadora: Tu fala cercada de quê?
Kelly: De não índios (rsrs). A cultura, né, já tá um pouco perdida também, porque assim, não
tem, é... agora tem tudo lá. Tem... tem gente de tudo que é lugar, tem muita coisa assim, como
é que se diz... violência, né, assalto, de vez em quando, drogas, sabe? Urbanização, né. Num é
que as outras não possa ter, mas lá tá muito assim, mas antigamente não. Até pra lagoa do
Tapuã também, né, tá agora, a gente soube que ela tá poluída, né, antigamente não tinha esse
problema. E a gente foi toda a minha infância pra lagoa do Tapuã. Agora tá... assim, eu acho
que não só do Tapuã, mas muitas pessoas não consideram mais o Tapuã como uma aldeia, por
esses motivos, porque é muita gente, as pessoas não tem mais essa... é, como dizer? Essa
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essência do lugar, né, a gente tá um pouco mais perdido. Aí, mas eu acho que há uns vinte
anos atrás, uns quinze anos atrás ainda tinha essa essência.
Assis: Essa foto que eu vi e peguei, eu vi aqui na imagem aqui o cacique Alberto, né, que a
luta começou em torno dessa grande liderança aqui, né, desse grande cacique, né, que uns
cinco, dez anos que ele como uma pessoa que... é... costumei beber, aí começou a ser tipo uma
presa fácil, né, pros político não-índio, né, ele começou a se afastar do movimento. É tanto
que ele veio aparecer agora, né, uns dois anos pra cá que ele veio aparecer de novo. Aí o
cacique Alberto. É tanto que ele, pra maioria das pessoas que tão agora no movimento
Tapeba, se perguntar quem é o cacique num sabe responder, né, porque ele reapareceu de
novo agora e foi uma pessoa que deu o pontapé inicial no movimento Tapeba, né. É porque
foi ele, né, junto lá com a Lucinha e algumas outras liderança, né, que enfrentaram aí, vamos
dizer assim, a família Arruda aí, levaram...
Graciana: A ex-mulher dele também.
Assis: É, tem também a dona Raimundinha que é a ex-mulher dele, né, e a atual, e também
aqui essa foto mostra também que aqui, ó, tem uma liderança de outro povo, Pitaguari, né.
Que aqui mostra que se o movimento indígena se unir, a gente consegue alguma coisa. E por
detrás dessa foto aqui, ó, nós podemos ver, tem a imagem da escola, que foi conseguida
através do movimento indígena. Que se a gente for relembrar a escola, né, todo aquele
processo, debaixo das mangueiras, cajueiros, ao relento, debaixo de lonas, né, funcionava às
vezes em casa de fulano, casa de ciclano, num pagasse o aluguel, botava pra fora. Que hoje
essa imagem aqui é uma vitória pra gente, né, pro movimento indígena Tapeba, porque
quando se fala de conquista, essa conquista é uma conquista do movimento Tapeba. Claro que
em particular da comunidade que foi conseguido, né. Então, aqui mostra que, uniu o útil ao
agradável, né, a liderança cacique Alberto com a conquista do povo Tapeba, né, que nós hoje
do povo Tapeba, de dez anos pra cá, vem surgindo novas lideranças que vem contribuindo pro
movimento, mas que teve que ter o pontapé de alguém, né? Porque muitas vezes a gente
escuta, a gente valoriza algumas lideranças e sempre esquece de quem que foi que deu esse
pontapé, né, quem foi que disse que aqui na Caucaia tinha índio, a partir de quem, né, até que
quando a gente se fala do Alberto, a gente se lembra que o Alberto tem, que sempre alguém é
primo do Alberto, sempre alguém é da família do Alberto, né. Porque cacique, né, é aquela
peça, aquele, como é que eu posso dizer? Aquela pessoa que tinha mais mulheres, e ele não
fugiu disso não. É tanto que ele chegou a viver com duas mulheres dentro da casa dele, que
foi a Lucinha e a dona Raimunda, aí com o tempo que uma delas resolveu sair, né, mas elas
passaram muito tempo convivendo juntas na casa ainda, né. Então a partir daquilo a gente
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pode tirar várias lições, aí eu vou botar aqui o Toré, né, que o Toré se inicia com todo esse
movimento aqui que aconteceu, né, dessa iniciação da luta. E que o Toré ele é uma coisa, ele
é celebrado pra comemorar vitórias, pra lembrar pessoas que participaram da luta, mas que
hoje não estão com a gente, né. E o Toré, ele é um ritual que nós consideramos como sagrado,
que é, como diz lá, né, que eles... Toré quando ele é bem forte, você sente presença, você
sente presença de forças da natureza. Realmente mesmo quando você vai puxar o Toré,
quando você sente que o Toré tá muito forte, então ali, tem presenças ali que é inexplicável. É
inexplicável quando você tá concentrado no Toré, tem coisas que acontecem, que você diz:
rapaz, o Toré hoje foi puxado, parece que tinha coisas ali da natureza que tavam com você.
Então, que tinham coisas ali tipo, vamos supor, é, de pessoas, presença de pessoas que
participaram do movimento que naquele momento está, certo? Então, por enquanto, o que eu
tenho a falar dessa foto do Toré, por enquanto é só isso.
Pesquisadora: Assim, de que forma o Toré faz parte da tua realidade hoje, Assis?
Assis: Da minha realidade hoje, né? O Toré hoje, ele faz parte da minha vida, é uma coisa
cotidiana, uma coisa que você faz aquilo porque é necessário você fazer, porque faz parte
daquilo. Eu digo isso porque logo no início, né, que eu num tava dentro do movimento, eu fui
criado numa coisa que eu não sabia o que era o Toré. Minha mãe nunca disse que, o que era o
Toré e que era necessário participar do Toré. Então, eu fui vendo, fui participando, até
algumas vezes eu rejeitava de participar. Porque quando você não conhece uma coisa, você
estranha, quando você não conhece. Você passa a participar a partir do momento que você
conhece. Então o Toré, com isso, eu até fiquei um pouco assim, né, rejeitoso, né. Eu lembro
duma situação quando eu fui pra 5ª série, lá no José Alexandre, nós fizemos a apresentação
aqui, eu acho que eu fui ver ou eu participei, eu não lembro direito, aí saiu a minha foto num
livro, saiu a minha foto num livro. Aí esse livro foi usado na escola, porque é um livro
didático comum, né. Índio, né, tinha lá. Aí tinha minha foto, aí os meus colegas pegaram, aí:
olha aí o Assis lá. Aí eu: não, não, num é eu não, num é eu não. Quer dizer, né, naquele
momento eu tava negando que era eu naquela foto. Porque que eu tava negando? Por causa
disso, por causa do costume, né, porque naquele momento eu me senti pressionado, né, como
se fosse um bocado de urubu em cima de você, né, dizendo: olha, é você, é você! Mas eles
não tavam dizendo que era você numa forma de reconhecer que você era índio, não Numa
forma de querer mangar da sua cara, era no sentido de querer dizer assim: olha aí o Tapeba,
olha aí, olha aí, o Assis é Tapeba. Porque no início, né, você se reconhecer como Tapeba era
uma coisa de pessoa imunda, é comedor de carniça, né, então, a gente tinha despeito. Hoje
não, os meninos que estudam na escola daqui, ele pode dizer com todo orgulho que ele é
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Tapeba. Mas por quê? Porque eles participaram, eles viveram aquilo. Eu não, eu vivi, mas
numa coisa assim distante, né. A minha mãe, ela num dizia assim: filho, ó, eu sou Tapeba,
você tem que participar porque faz parte do seu brilho não. Eu comecei a participar a partir do
momento que eu comecei a ter a... a perceber, ou então ter aquela curiosidade, né, aí que eu
fui me engajando. Se eu disser aqui que eu sempre participei, não, eu tô mentindo, né. Isso
que eu tô relatando aqui, eu relatei no magistério lá nos Pitaguari, eu relatei. Eu disse que
quando eu, viram minha foto lá, disse: Assis, é você? Eu digo: não, num era eu não. Hoje,
não. Hoje, se acontecer, eu digo: não, sou eu! Por causa disso, e disso e disso, né. Eu acho que
é só isso, por enquanto.
Kelly: Mas é porque antes, Karol, na nossa infância, se a gente dissesse que era Tapeba, aí era
risadaria, mangavam, era até discriminado na escola, né, e também... hoje não, hoje, como o
movimento indígena ele cresceu muito, né, claro que teve um processo, etapa, né. E aí agora
não, agora as pessoas num tem mais vergonha de dizer, sabe? Mesmo os alunos que saem da
escola indígena, né, que vai pra outra escola, ele não tem vergonha. Então, os trajes, né eles
usam e tudo, mas antigamente aqui, em Capuã, ou em Caucaia, qualquer cantinho, mas eu tô
dizendo assim, Capuã, porque eu moro em Capuã e eu passei por isso também, né, quando a
gente dizia que era índio, que era... porque assim índio era tido era, chamado que num tinha
saúde, né. Aí eu dava a bença a minha tia, aí elas: ixe, tu é sobrinha dessa mulher? Essa
mulher é índia lá das pedreira, num sei o que. Eu disse: não, mas eu sei que eu sou índia, eu
sou sobrinha dela. Os próprios meus amigo, quando ela passava, né, com a trouxinha, que ela
ia no mercantil assim semana em semana, aí eles falou e eu dava a benção a ela por uma
questão de respeito, né pedindo a benção nossos tio. Aí eu pedia a ela na frente dos meus
amigos, aí eles ficavam dizendo: vixe, tu é Tapeba, num sei o quê, precisa conversar com essa
mulher mora lá nos pedreiral, porque antigamente tinha um negócio duns pedreiral, os
tapebão, era essas coisas. Aí eu tô contando isso aí, né.
Assis: Quando você fala em Caucaia, se tocar em nome de Caucaia, diz assim: você vai lá
pros índio?! Rapaz, você passe vexado lá nos índio. Quer dizer, hoje ainda tem essa
brincadeira, mas eu acho uma brincadeira mais irrelevante, né, que antes você não podia se
identificar.
Pesquisadora: E tem aquelas assim, que: ah, falar com os Tapeba, eles não são índios, são
falsos índios, né?
Graciana: E é tanto assim, também, naquele tempo, as pessoas usavam o termo Tapeba
quando quisesse tipo assim, pejorar a pessoa, por exemplo, a pessoa não gostava de mim, aí:
sai, Tapeba, num sei quê. Quer dizer que Tapeba era a pior porcaria que tinha no mundo, era
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carniceiro, era como o Assis falou. A gente sofreu muita discriminação, porque eu também na
minha infância passei por isso. Acho que todos nós. Hoje, graças a Deus, a gente trabalha
tudo isso com nossos alunos e muito mais, porque já tem argumento pra isso. Mas que isso aí
foi uma realidade muito, é, cruel, foi.
Graciana: E aí falando sobre a minha foto, eu escolhi essa foto que me chamou muita
atenção, né. É... aqui é o local onde hoje é reconhecido, né, por várias pessoas, várias
instituições, sobre os nossos trabalhos que a gente divulga lá. É... é um terreiro sagrado, né,
que é o pau branco, aqui é onde a gente... Realmente, algumas pessoas que tem uma visão,
tipo essa, ah, são falsos índios, né. Ou: eles num tem nada, num tem nem um sentido, aí
algumas pessoas, principalmente as de universidade, que vem visitar, quando eles vêm a esse
local, aí eles reconhecem realmente, nós somos índios, através de quê? Dos nossos rituais, das
apresentações que a gente faz nas escolas, porque aqui é o momento onde realmente a gente
mostra nossa identidade. Não que em vários locais, noutros locais a gente não mostre, mas eu
considero aqui um local onde a gente trabalha realmente a nossa identidade. Tipo assim, na
escola que eu trabalho, quê que a gente vai fazer nesse local? A gente vai divulgar o trabalho
que a gente fazemos, né, construímos na sala no dia a dia com nossos alunos. Então eu
considero esse ambiente, esse local, realmente um local sagrado, um local que identifique, até
incluindo com a palavra índio, nós como índio. Apesar de que, infelizmente, né, para os nãoíndio, eles só reconhecem o índio dia 19 de abril. Mas a gente sabe que, graças a Deus, aos
poucos, isso tá acabando, né. Porque a gente vê as universidades por aí afora, vindo pesquisar,
tem os estudos já, né, entregado para o povo, reconhecendo nós como índio, como
determinado povo. Então, isso me chamou muita atenção, tanto a palavra, como a questão do
local. E...
Assis: Hoje, como eu, tipo, se eu escutar, for num ônibus, qualquer local, alguém colocando
pra baixo o povo Tapeba, hoje eu defendo! Por quê? Porque eu tô dentro da luta, eu conheço
como é que é, né. Há vinte e tantos anos atrás, eu num defendia por quê? Eu num conhecia,
né? Você só defende uma coisa quando você tem argumento praquilo. Hoje não, hoje, se
alguém vir me indagar, fazer como a companheira, né, eu tenho as armas corretas pra usar, né.
Pesquisadora: Você se sente Tapeba, né?
Assis: Isso!
Pesquisadora: Você antes negou, mas você...
Assis: É, é porque, assim, aquela coisa, né, você, não porque antes, se eu disser, vai ter
mangoça na sala, aí a professora vai é concordar com aquilo que tá acontecendo, né, então.
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Graciana: Assim, eu acredito que, assim é uma opinião minha: índio de verdade, Tapeba de
verdade realmente, num interessa se ele tem a pele branca, se ele tem os olhos claros, se ele
tem as boas tecnologia, mas eu acho que aquela pessoa que se identifica como tal e defende
aquilo a fora, esse realmente... Digo isso por quê? Porque eu conheço algumas pessoas que
não defende! Principalmente nas universidade aí, a tia Kelly, que também faz a universidade,
ela deve saber, eu até já comentei isso com ela. Tem pessoas assim que não, assim, mete o
pau! Mete o pau e não, é... se acovarda. Tem algumas pessoas que, alguns professores, a gente
sabe, que faz vergonha, é formado em antropologia, é formado em história, é formado nisso e
naquilo, mas eu tenho a minha opinião própria: se aquele professor ainda não conhece a nossa
realidade, se ele tá ou não tá se identificando como Tapeba, como o povo tá, tá defendendo, e
a gente sabe que tem um índio ali na mesma sala e tá se... Isso pra mim é assim uma... um
cúmulo, o cúmulo dos cúmulos. Fica se acovardando. Pra mim isso aí, eu não considero índio
Tapeba. Simplesmente abra a boca e diga: eu trabalho com os índios, trabalho na escola
indígena.
Kelly: Trabalho COM os índios, ela não diz que ela se identifica.
Graciana: Pois é, aí eu... juntando essa palavra aqui, eu considero ela muito importante,
porque eu acho assim, como o Assis acabou de falar, quando você tem argumento, quando
você tá ali dentro, mesmo que seja pouco instante, poucos momentos, né, mas você já tem a
realidade, você já sabe da realidade daquele povo. Se você não sabe, vá buscar, se vire! Até
porque, quem trabalha na educação indígena tem que tá hoje lá dentro, ou você sabe ou você
vai ter que saber, de qualquer forma, porque você vai ter que ter um argumento pra defender o
seu povo. Ou então, que tipo de professora, que tipo de gestora, que tipo de pessoa sou eu pra
transmitir os meus conhecimentos relacionados ao meu povo para um aluno, se eu tô num
determinado ambiente e me acovardar? Já pensou, um aluno se apresentando e me ver me
acovardando?! Olha, a professora não se identificou como professora indígena, ela se
identificou como, é... que trabalha coma gente. Já pensou um negócio desse? Ou alguém sabe
e diz: olhe, a professora ela foi covarde, ela não... então porque que ela tá ensinado pra
gente?! O quê que ela quer na escola? Porque eu fico imaginando assim, porque os nossos
alunos hoje em dia, né, a gente faz eles ser críticos, mas críticos construtivos, faz reflexão
sobre a identidade. Então, assim, eu acho, como o Assis acabou de falar, nós temos que ter
argumento, nós temos que defender, e é assim, eu sou assim, eu defendo e vou aonde, até
assim, debaixo da água, onde for. Até porque eu já sofri vários impactos, né, em outros
estados aí, eu e outro companheiro, a gente foi pra uma formação, e aí eu senti assim uma
pressão, vocês não são índio, o Ceará não tem índio, vocês não tem o olho puxado, vocês não
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falam a língua, vocês não... Nós fomos muito pressionados. E aí eu falei: companheiro, ou a
gente vai ter que sentir agora, quem somos realmente, quem é o nosso povo ou então a gente
vai pegar o beco, e aí? Aí foi o momento que eu aprendi a me defender e defender meu povo.
Meu povo existe e eu vou mostrar, cinco ano eu vou ficar aqui e eu vou mostrar! E mostrei.
Hoje eu me orgulho, me orgulho também desse povo aí que infelizmente não tá mais no nosso
meio, entre aspas, né. Mas, assim, nós divulgamos a nossa realidade, transmitimos a nossa
cultura, e a gente teve que dizer porque que não falamos a língua, porque que não andamos
como eles, em alguns momentos, né, só de tanguinha, porque lá é uma realidade diferente.
Aqui, como você sabe, o litoral do estado do Ceará, o litoral, e a gente sofreu muitas invasões,
mais de 500 anos de contato, enquanto lá só tinha 30, 20, então não tinha como ter uma
realidade, como ter olho puxado. Então foi um impacto muito assim grande pra mim, assim
como índia Tapeba, como professora, pra mim e pro meu colega, nós sofremos, nós
derramamos lágrimas e a gente chegou a um momento da gente desistir. Mas foi a partir daí
que eu aprendi a defender, a guerrear. Hoje pode dizer: a Graciana não é índia, fulano de tal
não é índia, vocês são isso, são aquilo, mas só eu sei o que eu passei. E, assim, se de repente
descobrirem que eu sou, for fazer um estudo que eu não sou índia, pode até ser, mas eu
defendo aquilo aonde eu for. Então, por isso que eu peguei essa palavra índio, porque você
tem que se identificar e saber como ter argumento ali pra mostrar pra determinadas etnias,
porque tem etnias, né, que tem realmente preconceito. Infelizmente, a gente sofria preconceito
do povo branco, mas também sofreu do próprio índio, de fora, porque ele falava mal, né?
Kelly: Diziam até que não queria que fizesse a prova, foi na UNIMAT, que a gente viajou.
Aí, porque eu era assim, branca, né, e na época eu tinha o cabelo louro (risos), era pintado, né,
era pintado de louro. Aí eles foram lá, não foi Graciana? Foram perguntar o quê que eu tava
fazendo lá, eles, o povo Xavante, o povo Xavante que foi perguntar o quê que eu tava fazendo
lá, porque não queriam nem que eu fizesse a prova, isso foi uma confusão por causa disso, só
que eu tinha inscrito e foi a FUNAI daqui que foi que, né, inscreveu e tudo, então: ela vai
fazer! Aí eu fiz a prova. Eles são muito preconceituosos, são... os Xavante.
Graciana: Eu creio que agora tenha amenizado, né, mais isso, mas sempre, assim, esses
povos de fora, quando falam em Ceará... Só que hoje, né, esse poder de divulgação, né...
Assis: Hoje também nós temos companheiros Tapeba que sempre tá viajando, né, viajam pra
Brasília, viajam pra outros povos dos outros estados, né, aí expandiu o povo Tapeba.
Kelly: Isso é de quanto tempo, onze? Onze anos atrás.
Pesquisadora: O cacique Alberto até me contou...
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Graciana: Faz tempo. É, então, relacionado a isso, né, a questão do preconceito, índio com
índio, eu me lembro dum episódio, num sei se tu lembra do Cleidson, o professor, quando nós
fomos começar, né, a gente tava na aula de química, aí o professor fez umas mistura lá, aí
trocou lá, né, aí ficou azul, a outra ficou vermelha, aí disse assim: eu gostaria que um índio
viesse aqui, uma aluno viesse aqui e misturasse esse composto nesse pra ver que... aí o pobre
do Cleidson: eu vou! Aí quando ele chegou lá na frente, o professor disse assim: não, eu tô
chamado um índio. Isso assim, o povo do Nordeste, o povo que estavam: ah, mas ele é índio,
num sei o quê. Aí o pobre ficou assim tão vermelho...
Kelly: Ele era louro, né, assim, ele era alto, bem claro...
Graciana Aí, assim, foi frustrante pra nós, o próprio professor queria trabalhar com a gente,
um mestre, né, doutor, fez um absurdo daquele, né.
Pesquisadora: Ele também era índio?
Graciana: Não, não. Só quem era índio, que trabalhava com ele, era tipo assim, os auxiliares.
Kelly: E também, eu também sou como a Graciana, eu defendo muito, sabe? Assim, outro dia
eu ia pra aula, à noite, né, aí tinha, aí chegou um rapaz no ônibus, aí ele tava com as nossas
pinturas, aí tinha uma moça, assim, do meu lado e a minha amiga que ia comigo sentou, nós
ficamos juntas, e aí assim, aí entrou o rapaz que num sei donde é que ele é, acho que é das
pedreiras, eu não sei qual é, sei que ele tava pintado, e a gente também, todo mundo, aí ela
pegou e disse: ah, meu Deus do céu, mas ô coisa pr’eu achar feia é essas pinturas véia desses
índios. Mulher, aí a minha colega (risos), a minha colega olhou logo pra mim assim, né, olhou
assim pra mim tão, aquela coisa...
Graciana: Pra ver a tua reação...
Kelly: Aí eu disse: meu amorzinho, você pode achar horrível, mas você tem que respeitar, e
eu sou Tapeba. Mulher, essa menina ficou com a cara que num sabia onde colocar, foi calada
até lá. Aí depois eu pensei, né, devia ter dito assim pra ela: mulher, tu presta atenção no quê
que tu fala, porque aqui na Caucaia é arrodiado de Tapeba, pra ela não falar besteira, né, coisa
que ela num conhece. Se ela não gostava, tudo bem, mas num fale, num critique, né, nem
conhece, né. Mas menino, quando ela me vê hoje, ela chega baixa a cabeça. Aí outro episódio
mais recente foi que eu fui no médico, né, com a minha mãe, aí a gente pega um carro da
FUNASA, aí eu fui pedir ao médico pra assinar, né, o papel do carro, aí ele olhou: e a senhora
é índia?! Desde quando que a senhora é índia?! Aí ele olhou pra minha cara e disse: e você, é
também? Todo brasileiro é índio! Aí eu peguei e disse assim: primeiro lugar, então vá
reivindicar os seus direitos como índio e outra coisa, você não tá aqui pra dizer que é índio e
quem não é índio não, você tá aqui pra fazer o seu papel, dá pro senhor... aí ele: tá bom, tá

145

bom, parou, parou, parou! Desse jeito, aí disse: não, tá bom, tá bom, parou. O senhor não tá
aqui pra dizer quem é índio e quem não é índio não. Aí ele: e aonde é que tem índio? A
mamãe ficou desse jeito olhando pra mim, assim, sabe? (risos) Nem ela, parece que tem medo
de falar com ele, porque ele é ignorante, né, aí ele pegou, quando eu disse isso, aí ele foi, aí
ele: parou, parou, parou, parou... porque ele pensava que eu era uma retardada, que eu num ia
responder à altura, né. Mas como eu cortei logo o mal lá com a raiz, aí ele pegou foi parou,
parou, parou, parou... deixe isso pra lá, deixe isso pra lá, deixe isso pra lá... Porque talvez ele
deduziu que essa daí é... essa daí tem alguma coisa com os índio...
Pesquisadora: Gosta de briga!
RISOS
Kelly: Eu me revoltei, ó. Aí quando eu voltei na medicação, que eu perguntei pra atendente,
né, a pobre olhou assim pra mim, eu: ei, ainda é aquele mal-informado aí, é? Aí ela: não, num
é ele mais não. Eu digo: ah, se ele viesse dizer que num pode... É horrível aqui, é horrível vir
na Caucaia, se você disser que índio, eu... Lá na faculdade mesmo, quando eu digo, quando eu
me identifico, né, aí as pessoas ficam olhando pra minha cara assim. Aí diz porque a Nina, né,
ela é nossa colega de sala, ela tem as características, entendeu? Ela é, mas tu num é não! Diz
na minha cara. Só que aí eu começo a defender: nós num tamo em 1500 não, mulher, vocês
querem ver... É igual aqui na feira cultural, quando chega lá, aí os meninosim da escola: cadê
os índio? cadê os índio? Aí eu digo: tô aqui! (risos) Tô aqui, menino! Tô aqui, olhe pra mim,
né. Aí eles, quando eles vem é aquela coisa do livro, né, ele quer ver aquele, os indígenas de
1500, né, e tudo, houve uma transformação, né. Aí o pessoal ainda não entende, ainda vive
muito ainda assim na pré-história. É uma coisa muito complicada.
Graciana: E assim, eu tenho uma opinião também muito crítica, e eu já envergonhei doutores
formado em história. Uma vez disseram também, foi na UFC, teve uma palestra, convidada
pra uma palestra justamente pra divulgar para como tinha sido o parto do 3º grau indígena, né,
a minha história lá com a realidade, eu levando a realidade daqui pra lá. E eu lembro que,
nessa palestra, um professor de história, que ele é até do movimento sem-terra, graças a Deus
que eu não me lembro, eu acho que é Holanda o nome dele, ele disse assim: é, você pode até
parecer, mas eu conheço pessoas que tem a pele clara, que tem os olhos verdes, isso aí nunca
foi índio, nem aqui, nem em canto nenhum. Eu olhei assim pra cara dele: é mesmo? Aí... e eu
tava grávida, quase que eu podia ter a menina lá mesmo... (risos) Eu fiquei com uma raiva,
sabe? Aí eu disse: é mesmo?! Ele: é, minha filha, é não, tem nem perigo! Se for, eu sou
também, minha mãe é também, fulano é também! Aí eu deixei ele falar, aí assim: qual é a sua
formação? Aí ele começou a dizer que era graduado, tinha bacharelado, tinha num sei o que,
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num sei o que, tudo especialista em história. Aí eu peguei e disse assim, né, aí eu bati de
frente, peguei e disse assim: pois eu não queria ter essa sua formação, sou mais a minha
mesmo, né. Por quê? Aí eu disse: primeiro porque um bom historiador tem que saber história
do Ceará, história do Brasil, história do mundo inteiro. Aí eu disse assim: você sabe a história
do Ceará, a questão do período pombalino? Aí ele: por quê? Assim, se você não sabe procure
novamente retomar os estudos, eu descatitei, sabe? Eu disse assim: num é querendo lhe
desprezar, nem tampouco querendo menosprezar sua formação, nem tampouco lhe
discriminar, mas em cima do que você já disse, já que você discriminou meu povo, eu vou
agora dizer essas poucas palavras, primeiro porque um bom historiador, ele tem que conhecer
a realidade indígena, no Ceará, nos municípios de Caucaia, você já ouviu em período
pombalino, que teve a mistura, né, as mulheres indígena eram obrigada a ter relação sexual
com os europeus, com o português, você queria o que? Que hoje eu chegasse aqui com os
olhos puxados, né? Com os cabelos bem lisinho? Porque hoje nós temos mistura justamente
por culpa desses europeus, por culpa disso aí, porque quem falasse a língua, sofria, apanhava,
era despedaçado, que dissesse que era índio também. Eles quiseram nos civilizar, mas fizeram
foi uma transformação, uma questão de integridade, nos fez, é... removeu muitas coisas. Índio
tinha que ser formado como gente, tinha que ter relação sexual com um europeu. Aí você
queria o que, que nascesse um índio puro? Num tinha como! Aí eu disse esse monte de coisa,
eu sei que eu nem me lembro nada, eu disse poucas e boas. Aí no final ele parabenizou que
realmente reconhecia que ele tinha errado. Eu realmente reconheço que tô errado, me
desculpe! É porque teve o período do debate. Aí o pessoal do movimento sem-terra, que eu
não sei se ainda existe hoje, mas faz tempo, que foi trabalhar a questão, que num sei se ainda
tem, pedagogia da terra, uma coisa assim. Aí muitos deles bateram palma, aí uns se
levantaram e defenderam realmente, né, a história do Ceará ela é bem ampla, e trata
especificamente do pessoal indígena, do povo indígena, e a gente sabe que teve essa mistura,
teve, né, a questão dos missionários, né, da catequese, e que eram várias coisas que eles nos
obrigavam a fazer, nossos antepassados. Aí num tem hoje quando nascer, num tem que ter
aquele índio perfeito, com a característica perfeita. Como é que vai nascer, se naquele período
eles obrigavam nossos antepassados a ter esse tipo de casamento, né. Que eu não me lembro
agora da palavra casamento, né, que eu não me lembro agora da palavra casamento, num sei
se se é íntegro, uma coisa assim, só sei que era uma mistura que eles faziam, porque eles
achavam que índio não era gente, aí era animal, aí as índias sofriam estupro, ficavam
grávidas, claro, não matavam os filho, aí foi tendo, né, as mistura, e num tinha como,
infelizmente num tinha como nascer um índio... aí teve as mistura, aí teve os casamentos
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mistos. Aí foi que ele disse, ele falou: ah! realmente. Mas eu fico indignada quando eu sei que
tem um professor que estudou, que passou por aqui, que tá na formação e diz um negócio
desse, um absurdo. Eu não concordo que ele tenha se formado realmente, que eu acho que
quem estuda história realmente deve saber dessa parte do período pombalino, que foi o tempo
pior que o nosso povo passou.
Pricila: E eu, gostei dessa foto aqui porque é a nossa comunidade, né. Como eu sempre morei
aqui, eu vi que teve muitas mudanças aqui, a gente vê aqui muita casa que antes não tinha
essas casas que tem aqui. Aí a conquista da primeira retomada que agora é a escola e da
segunda que foi feita com outras casas aqui com o pessoal e que tem até a igreja. E que eu
trabalho aqui perto, né, como eu tô pouco tempo assim, trabalhando nesse meio, mas eu
sempre me identifiquei. As pessoas me perguntavam: tu mora aonde, eu dizia assim: não,
moro em Capuã. Aí: tu conhece os pessoal que moram lá, os indígenas? Aí eu disse: conheço,
eu também sou! Aí muita gente diz assim: e como é que tu é indígena, que tu é loura? Eu
disse assim: mas aí, misturas, tiveram misturas, por isso que... num é porque eu sou índia que
eu tenho que ter o olhinho puxado, ser moreninha, do cabelo liso e preto, não. Até porque o
meu pai é moreno, mas o meu avô já é da minha cor, louro, né. E, assim, eu vejo que a
conquista da escola foi muito lutada, né. O pouco tempo que eu tô aqui no meio, eu vejo que
foi muito grande a luta e que eu me identifico. Aonde for, eu me identifico, eu me trajo,
entendeu, e falem o que quiser falar, eu vou dizer que eu sou Tapeba até... até Deus me
permitir, mas eu gosto, gosto, eu sempre quis tá nesse meio, sabe? Quando eu estudava, que
via sempre os meninos assim vindo pra cá na escola, porque não era a escola, não tinha esse
prédio, era aquele lado, era menor, aí eu via os meninos passando, aí eu assim sempre tive
vontade, sabe, de tá assim perto e ver como era, porque eu não conhecia muito bem, só
conhecia algumas coisas quando eu vinha aqui participar da comunidade, que quando era
assim mais, tinha um apadrinhamento, que eu era do apadrinhamento de algumas coisas que
teve assim, antes, né, na comunidade, eu participava. Aí teve a oportunidade, assim, d’eu
trabalhar no meio das pessoas, né. Aí aos poucos eu tô conhecendo, como é a realidade, né,
porque assim todo canto que eu vou chegar, que alguém vai me perguntar alguma coisa, eu
vou falar o que eu sei, né. Eu vou dizer: o que eu sei é isso, porque eu moro lá no meio deles,
mas agora que eu tô mais envolvida, quando eu só vivia em casa, de casa pra escola, eu não
muito esse envolvimento, né, e agora que eu tô mais no meio é que eu tô conhecendo. E eu
tenho que dizer, né, eu tenho que dizer que eu tô conhecendo aos poucos, porque não adianta
eu mentir, que tem muita gente que nem sabe que é e, né, até inventa, sei lá, e também não se
identifica, só trabalha no meio porque, não sei, por causa de alguma coisa, né, num tem outra
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opção. E, essa palavra, assim, cacique eu acho muito forte, é uma palavra muito forte nesse...
pra mim é o líder de tudo, né, como o Assis falou, ele foi que começou e tem muita gente que
não sabe disso, e eu reconheço que eu não sabia, né, vim saber há pouco tempo, eu não sabia.
Mas assim a gente vai, muita gente se você for perguntar por aqui até dentro da comunidade
mesmo, não sabe o que é um cacique. Mora aqui e num sabe, né.
Kelly: Então, vou falar acho que só um pouquim do pau branco também né? Porque, assim,
era mata fechada né? Aí quando foi em 2001, aí o grupo de professores, ali que era ainda bem
reduzido, bem pouquim professor, aí a gente começou essa questão da feira cultural, que foi
também até o Nildo, num sei se você conhece ele também? Foi uma pessoa também que
contribuiu muito pra isso, né, apesar dele saiu do movimento e agora voltou de novo já tá um
pouco distante, mas ele foi uma pessoa que contribuiu muito também na educação indígena, a
gente não pode esquecer disso. E também eu me lembro muito, quando eu vejo a imagem aqui
do pau branco né, aí eu me lembro que a gente ia assim todo sábado no grupo, esse grupinho
de professor, a gente ia pra lá limpar assim, a gente foi limpar né, porque como era mata
fechada né, agente idealizou essa ideia de ter a feira né, aí a gente ia, a gente passava o dia lá,
a gente ia de manhãzinha, aí a gente começou a capinar, ai a gente ia pra, assim a gente ia
limpar o local, aí já pintava toco, mas essa era aquela felicidade, aquela alegria né, porque a
gente ia pra fazer uma coisa assim, pra mostrar, né, pras pessoas do... sobre essa questão. E
quando começou também a feira cultural, é... muitas pessoas do Capuã que começaram a
valorizar mais um pouquinho, eu digo assim Capuã e adjacências né, começou a valorizar,
começou a ver que tem escola né, respeitar a gente, os indígenas, tá entendendo? Foi a partir
dessa, da feira cultural também, isso foi uma divulgação da identidade étnica do povo Tapeba.
E eu me lembro demais, toda vida quando eu chego lá eu me lembro que foi muito sábado,
muitos dias, mas só que era assim, agente não podia né, era os pau branco, agente não podia
cortar, mas aí agente levava, enterrava, era folha, menino agente tinha um monte de saco de
folha, aí nos começamos a construir as ocas, a escola, assim toda vida que eu vou lá não me
sai da minha mente.
Graciana: No começo num era nem oca num era? Tu lembra? Que era só tipo as barraquinha
de palha, palha de coqueiro.
Kelly: Era, porque como era muito também recente, porque quando a gente começou a limpar
já era pra ser em outubro né, aí então o pessoal foi fazendo o que dava pra fazer logo, aí foi
improvisado assim, aí depois o pessoal né: não, vamo fazer as oca, eu acho que teve, aí depois
saiu do trilho, num foi não? É eu acho que foi só lá no Capuã que foi no coqueiro (risadas).
Na época eu trabalhava na escola no Capuã, aí ou eu fazia, você fazia uma oca, quer dizer até
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os homem né. Aí eu me lembro muito quando eu vejo essas foto, assim eu me lembro
daqueles tempos, porque a gente sofria um pouquim, porque passava o dia lá e era todo
sábado e, a gente já passava a semana na escola, mas era, eu gostava muito daquele grupo de
professores que era muito unido, sabe aquele grupo, eu me lembro muito. Aí essa foto
também eu já me lembro aqui da escola, que eu tava até olhando e relembrando também, que
foi é, foi quando aqui o ano que foi a primeira retomada aqui?
Assis: 2004.
Kelly: 2004 começou a aumentar mais um pouquim né, assim, o número de professores né.
Aí eu me lembro, quando a gente começou a se reunir, tudo aqui em frente esse terreno, tu se
lembra Assis?
Assis: Lembro.
Kelly: A gente se reunia e os professores na frente, que ainda era nós na frente né, e a gente
com lança, as liderança daqui, e também o Cláudio que tava, tava?
Assis: Tava.
Kelly: Ele era uma das pessoas da frente né? E a gente pegou arrancou cerca, a gente entrou,
assim eu me recordo muito dessa primeira retomada, porque também foi iniciativa dos
professores, se não fosse a iniciativa da gente que a gente participava mesmo, aí eu me
recordo muito forte isso dentro de mim, essa retomada, porque aqui não tinha escola, a gente
ia sendo expulso, né, Assis na época?
Assis: É, porque a SEDUC ela atrasava muito o pagamento do aluguel, chegava até seis
meses de atraso, então o dono do imóvel ele não queria essa desculpa, ele queria era o
dinheiro né, como a SEDUC num pagava quem sofria era agente, nós sofria. Aí nesse negócio
de ir pra lá e pra cá é que nós resolvemos né, dizer assim: pessoal nós temos, aí eu lembro né,
que reuniu todo mundo, aí eu disse: pessoal num tem um dinheiro destinado pra isso não, pra
construir a escola, o problema nosso é que nós não temos o espaço, mas na comunidade nós
temos área que não tá no nosso poder, mas são nossa, qual é a decisão nossa? Aí vamo
retomar, aí nós, tipo, foi ligar, pra todas as lideranças Tapeba né, articulado né, pra tal dia né,
ser a entrada né, porque também, uma retomada, num é uma coisa de brincadeira né, uma
pessoa não pode retomar nada, então ela tem que ser bem articulada né, e foi bem articulado
pelo movimento, aí o pessoal dessas comunidades ia chegando, ia chegando até outras pessoa
da comunidade mesmo mas que não tão inserida né, ficava olhando só pra ver o que ia
acontecer, porque retomada pra essa comunidade era coisa nova, porque você tinha que peitar
né, num sabia o que que ia acontecer, aí você sabia qual era o intuito daquilo, qual era o
objetivo, que era uma escola pra gente, uma escola que comportasse, que nós tivesse um
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pouco de, como é que se pode dizer, de conforto, que pelo menos você tem uma área, você já
pode dizer que aquilo ali é seu, já pode fazer o que você quer, agora quando você tá num local
que num é seu, a qualquer momento você pode ser despejado como essa escola foi esse
processo todim de despejo, eu lembro que nós tava em determinado local né, debaixo da
árvore, quando era dia de chuva eu pedia assim, rapaz, não bicho, rapaz a gente só vamo
correr, pessoal, quando aumentar, quando aumentar num dá pra nós ficar mais não. Aí eu
tenho relato assim com alguns meninos com 15, 16 anos que eles passaram por esse processo
todim, que eu disse até pra eles que, é uma coisa bem legal e bem positiva que vai pro resto da
vida, num é uma coisa que alguém contou pra eles não, é uma coisa que eles viveram, e que
eles vão saber da importância dessa escola hoje aqui, dizer assim: ó, essa escola hoje tá
bonitinha tá assim, tá grande, tá pequena, mas foi uma coisa que eu vivi aquilo, que eu andei
correndo, andei me escondendo, que eu num tinha caderno. Eu lembro que uma vez a gente
recebeu doação de chinelos, quando você recebe doação você num vai dizer que num quer né,
aí dizia assim: essa chinela dá no pé de quem? Dá no pé do fulano, dá no pé do cicrano, a
gente arrumava um jeitinho até dar pra todo mundo, num é. E essa retomada daqui, foi uma
retomada que também ela mostrou pra comunidade, na qual tava acontecendo a retomada, que
os professor, que eles tava, que a escola queria existir, que os professores ele tava presente,
que a retomada ela acontece com o apoio de todas as comunidade, mas quem sustenta é quem
é da comunidade, que no caso aqui foi os professores, teve até uma etapa que a gente não
participou, porque a gente ainda tava aqui de retomada. Naquele momento a gente assumiu e
disse: não agora, a partir de agora essa retomada, nós professores vamo assumir, caso você
num venha, nos articulamos com todas as outras comunidades pra todo mundo chegar junto,
mas, quer dizer é uma coisa que a pessoa leva pro resto da história.
Kelly: Porque passou um tempo pra todas as comunidades daqui né, mas aí teve um tempo
que a própria comunidade...
Assis: Tinha que ver né, ia voltar pro seu local e continuar sua vida, como diz né. E que
aquela pessoa do local que tava acontecendo que ia sustentar, porque, por exemplo, que uma
retomada, quando se pensa em retomada é uma coisa grande e que se a comunidade, o que vai
acontecer é a que deve tá em peso, porque quando as outras comunidades sair quem é que vai
aguentar? Que no caso foi essa da, do trilho, perto ali do trilho.
Kelly: Eu me recordo tanto dessa como a outra aqui também, essa outra aqui desse outro lado
também foi dá apoio nas outras comunidades, professores também, nessa rolou até bala...
Assis: Foi, o cara sacou a arma, o dono, ele disse: quem é o primeiro, e...
Kelly: E a Bete partiu pra cima.
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Assis: (risos) eu num me lembro dessa hora que ele puxou o revolver não, foi mesmo na hora
que pediram pra eu ir buscar num sei o que aqui na, na, onde hoje nós chamamos de sala de
leitura, foi mesmo na hora, eu vim pegar num sei o que, eu só sei que eu tava tão vexado de
um jeito que eu fui rodar a chave a chave quebrou, aí quando eu voltei pra lá já tinha passado
esse momento né.
Graciana Eu me lembro, foi assim muita emoção, porque nesse dia aí a gente achava que ia
perder algumas lideranças. Inclusive a Bete o Paulo Sérgio eles ficaram com medo nesse dia,
ele até entrou mesmo arrombando tudo com o carro dele, o carro dele era tipo uma Hilux, ele
num quis nem saber quando ele adentrou, ele só fez abrir a parte da vidraça da porta do carro
e sacou a arma, aí apontou, aí ele disse: quem vai ser o primeiro, quem vai ser o primeiro, aí
uma das pessoas que eu lembro bem que tomou a frente foi a Bete o Paulo Sérgio com foice e
aquele João Doido aí agente acompanhou os alunos tudim, não aqui num tem cabeça não é
nós tudim, bora começa a atirar logo, aí foi que ele foi recuando, todo mundo foi empurrando
o carro, ninguém, só teve o fato de ele pegar a arma, ninguém teve medo. A gente tava com
medo, mas não demostrou.
Pesquisadores: Só o fato de vocês terem saído todos junto né?
Graciana: Pois é aí foi todo mundo empurrando o carro véi dele pra fora, eu participei desse
momento aí, eu tava até grávida. Aí graças a Deus a gente conseguiu, a gente venceu. Essa
parte aí também, daqui da retomada do trilho, eu me lembro tanto assim a parte que os
professores, nessa época eu não dava aula aqui eu fazia, eu trabalhava na capoeira, mas como
era do movimento eu vinha de vez em quando, tava com a bebê nova, que era a Cauane que
ela nasceu em 2004, foi no nascimento dela, que essa retomada. Eu me lembro que quando a
gente vinha, aí eu ficava andando de, nas barra, que alguns era barraca, nera? Umas
barraquinha de lona e outros era debaixo da mangueira, e era assim, na época do inverno, eu
nunca me esqueço dessa parte, desse momento quando chovia os menino só saia realmente,
pelo menos quando eles tava debaixo da barraca, quando a água tava já no meio da canela, aí
é que eles desistia, desistia não, parava de dar aula, aí passava um bom tempo aí iniciava de
novo, então essa parte aí fora é muito interessante, é uma história que faz parte deles, dos
nossos alunos, que eles vivenciaram, que eles viram, não foi ninguém que contou, essa parte
aí eu coloquei também na minha memória e nunca esqueci, é muito interessante que era época
do inverno e era o povo tudo espalhado, era debaixo dum cajueiro que tinha aqui que era bem
maior, tinha mangueira, era tudo espalhado as sala. E era várias salas, nera, Assis nessa
época?
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Assis: Que por exemplo, quando esses meninos que vivenciaram tudo isso, que vivenciaram a
retomada, vivenciaram como foi esse processo, quando eles for indagado numa faculdade,
numa escola, num é, não-indígena que ele levantar lá, não mas lá vocês tem um escola bonita,
lá vocês tem isso, aí eles vão dizer: não, mas nós tem isso agora porque nós conquistamos,
nós fomos atrás, o governo foi lá e disse: você tão precisando disso, ta aí pra vocês, não num
foi né? Quer dizer, como eles já vivenciaram eles vão saber dizer por que que tá hoje, essa
escola assim hoje, bonita né, bem né, que nem sempre foi assim bem equipada, da maneira né,
por cima.
Pesquisadora: Então tá. Então gente eu vou ler aqui esse poema, num sei se vocês já
conhecem da Cora Coralina, Aninha e suas pedras, eu vou ler:
Não te deixes destruir...
Ajuntando novas pedras e construindo novos poemas.
Recria tua vida, sempre, sempre.
Remove pedras e planta roseiras e faz doces.
Recomeça.
Faz de tua vida mesquinha um poema.
E viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir.
Esta fonte é para uso de todos os sedentos.
Toma a tua parte.
Vem a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede.
Pesquisadora: Então, assim, se vocês quiserem ler de novo o poema em voz baixa, eu queria
só que a partir desse poema vocês pensassem um pouco né, até já foi falado também um
pouco sobre o papel de vocês enquanto educadores e também em que parte vocês conseguem
identificar uma educação e, mais especificamente, uma educação ambiental, assim, que
ligação vocês conseguem fazer entre esse poema e a educação, educação ambiental e repensar
e pensar no papel de vocês enquanto educadores.
Kelly: Bem, eu acho que a primeira frase aqui já tá dizendo tudo aqui, pra mim, a primeira
frase ela já tá dizendo, na questão ambiental né, porque quando ele diz assim: “não te deixes
destruir”, ele já tá, eu acho que assim, ela quis dizer que nessa questão do planeta, ela tá
falando do meio ambiente né, nesse planeta, porque se a gente próprio em algumas ações
pensadas só na questão do capitalismo né, a gente tá próprio se destruindo, porque a gente vai
ter uma vida pior, tecnologicamente vai ser melhor, mas eu tô dizendo em termo de saúde
você não vai ter mais aquela alimentação saudável, vai ser superficial, aí na questão do
ambiente produzir mais daquilo que necessita, fazendo os impactos ambientais pelo, pra ter
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dinheiro, só pensar em comprar e comprar, consumir, consumir, tem até o dia do consumidor
né, só comprar e, comprar e, comprar e não devolver, e a falta do meios de educação né, e
também eu acho que isso aí também é uma coisa que não pode acontecer, porque as pessoas
tão muito mal-educadas em termos assim, da questão mesmo do ambiental mesmo, de jogar
um lixo, num saber reciclar, num comprar só aquilo que necessita, jogar o lixo na rua. E eu
acho que o nosso papel é esse né, fazer a nossa parte logicamente e orientar os aluno, e ouvir,
porque tem muita gente que fala, fala igual médico, tem médico que fuma um tal morre com
câncer, diz pro cliente dele, pro paciente dele não fumar e tá lá fumando é a mesma coisa é o
professor...
Assis: É a questão do exemplo.
Kelly: Do exemplo né, eu tenho que dar o exemplo pro meu aluno, até porque eu vou
conversar com os menino, quando eu converso nessa parte com eles, aí eu mostro pra eles
meu bolso cheio de papelzim de ice kiss, a minha bolsa, eu mostro pra eles: olha aqui gente,
sabe, as minha loucura, porque eles mesmo quando eles vão pra, assim, pra sala de leitura aí
eles come as coisa aí joga, aí eu digo: gente, tem um cestinho aqui, vamo colaborar, olha aqui
o que é que a tia faz, aí eu vou mostrar pra eles, como um bombom, uma coisa, aí eu tenho
que ser o exemplo, num adianta eu falar, falar, falar, e num, orientar, orientar e num fazer a
minha parte. E eu acho que hoje em dia mesmo o que eu vejo no mundo que, sério mesmo
gente, é a falta de educação, é o banalismo de tudo e isso faz mal pro ambiente, faz mal pra
sociedade, faz mal pro planeta. Aí até eu disse assim, num sei se é uma música ou um poema,
que eu não to me lembrada, mas que eu achei bonita, eu não to lembrada de quem é, só que
ele fala assim, que, como é? Deixa eu lembrar, que planeta eu tô deixando pros meus filhos e,
que filhos eu tô deixando pro planeta. É alguma coisa assim, num sei se é um poema, eu ouvi
essa frase em algum canto.
Pricila: Eu acho que eu conheço também.
Kelly: Num tem né, aí eu achei muito interessante, que planeta eu tô deixando para os meus
filhos e, que filhos eu tô deixando para o planeta, eu não sei, não tô lembrada de quem é, mas
eu escutei eu gravei, e eu achei muito interessante.
Pricila: Foi no curso da COELCE que a gente foi.
Kelly: Isso, foi no curso, mas aí tem o autor, é porque eu não to lembrando quem é, mas foi
do curso mesmo da COELCE, que a COELCE tava divulgando essa questão ambiental de
economizar, essas coisas, aí deixaram um material aqui na escola, pra isso, pra gente tá
orientando, né, os alunos porque as vezes né, em casa, aí tem os exemplos né, de casa e a
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gente tentar aqui na escola reverter, porque nós vamos deixar os alunos que nós vamos deixar
para o mundo.
Graciana: Que na realidade são nossos filhos também, são nossos alunos e filhos também. É,
e sendo que isso aí que ela tá falando né, é muito interessante, porque quando ela fale assim
nessa parte: “E viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir”. É
eu trago essa parte, pra água, é a parte do ambiente que eu considero muito importante, do
nosso planeta Terra, muito importante é a água considero assim, é a essência da vida, então eu
sempre trabalho com meus alunos essa questão da poluição da água, a questão do, de saber
consumir a água, é tanto que, quando eu passei o vídeo pra eles, num sei se tu conhece aquela
carta de 2070, já ouviu falar né, é eu passei pra eles e pedi pra eles fechar os olhos, e ouvir, e
ouvir um pouco e refletir aquilo, o que é que a gente pode fazer pra que isso não ocorra?
Muitos dizem que isso não vai acontecer, que num é verdade e é aí que tá, lembra que eu disse
que tem uma parte, que a pessoa diz assim, o autor: eu lembro da propagandas das falas
pessoas diziam, vamos preservar a água, vamos ter cuidado com a água. Aí tem uma parte que
o filho dele diz assim no vídeo: pai, por que tudo isso tá acontecendo, porque que não tem
água? Como que era antes? Aí ele sente um nó na garganta, porque ele de uma certa forma
contribuiu pr’aquilo, ele deveria ter feito melhor, ter preservado, ter cuidado, ter... e a geração
que ele deixou tava passando por aquilo, porque é justamente isso, não teve aquele cuidado, o
ser humano não deu atenção na questão da água no meio ambiente, que a gente sabe que é a
essência da vida, e aí eles estão sofrendo todas aquelas consequências, um copo d’água é uma
briga, é uma guerra, você trabalha numa fábrica pra garantir um copo de água por dia, o
pagamento é com água, pra respirar, a questão de respirar, tem que respirar é como se fosse
no orelhão telefonar, você pega ali no orelhão e fica ali respirando porque num consegue
mais, o oxigênio num é mais liberado e o banho, a questão do banho não toma banho, só
passa um óleo, é tipo um óleo, roupa num tem porque num tem como lavar é roupa
descartável, aí poluição aumenta mais ainda. Então eu passei na questão do nosso tema que a
gente trabalhou agora sobre o tema água, eu passei isso pra eles, e tentei fazer com que eles
refletissem sobre essas ações que a gente faz hoje, uma embalagem de bombom que a gente
faz, que a gente joga aquilo dali o vento vai carregando e quando chove já vai pra tão longe,
vai pras nascentes dos rios, que a gente sabe que tem muitas lagoas e rios poluídos, na questão
de economizar água que eu acho um absurdo, eu fico furiosa quando eu passo na calçada e eu
vejo a pessoa lá com a mangueira lá lavando o carro, poxa num poderia pegar uma água no
balde e lavar e economizar mais água, ou então simplesmente a pessoa quando vai lavar uma
louça, até porque eu mostrei a diferença pra eles no vídeo, a pessoa lavando louça e tomando
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banho né, na hora que vai passar o sabonete deixa lá o chuveiro ou então a torneira ligada
demasiadamente enquanto poderia economizar desligando, e passando o sabonete ou lavando
aquele copo enquanto ensaboa pra enxaguar, então eu tentei transmitir isso pra eles, eu achei
essa parte aqui muito interessante: “E viverás no coração dos jovens e na memória das
gerações que hão de vir”. Ou seja, as suas ações, o seu exemplo, que foi isso que a Kelly
acabou de falar, isso influi muito, que geração nós vamos deixar? Que exemplos nós daremos
para nossos filhos? É tanto, a minha filha quando ela vai tomar banho que ela, graças a Deus,
eu tô educando, elas tão sabendo, menino você sabe, quando entra no banheiro faz um estrago
danado, aí eu sempre converso com elas, olhe gente num é assim, não derrame água, elas
pergunta: porque, mãe, tem tanta água? Aí eu disse assim, eu vou lhe explicar o porquê, aí
começo a explicar, futuramente a gente num vai ter esse absurdo de água, esse monte de água,
a gente tem que saber gastar, não dê descarga, pegue uma água que já foi lavado o roupa,
porque geralmente a minha mãe, a gente tem que economizar, a minha mãe lava roupa, aí
aquela água que ela enxaguou a gente deixa dentro de um balde que é pra botar no sanitário,
justamente na questão pela econômica que vai ajudar na minha parte financeira e também
questão do ambiente, a gente sabe que cada um de nós, a gente fazendo a nossa parte, a gente
tem que dar bons exemplos e que geração nós vamos deixar, então eu trago a água como uma
fonte, como essência pro meio ambiente é quando a gente ter mais cuidado, porque se a gente
vai poluir o meio ambiente consequentemente a gente vai poluir a água, se a gente não
economizar futuramente vai né, é..., transmitir, interferir no nosso ambiente. Eu trabalhei isso
com meus aluno, já é dois os anos que eu trabalho com ele, trabalhei ano passado e esse ano
de novo, to sempre batendo em cima da mesma tecla, e tem uns que num tão, nem ligam, tão:
ha! Isso é mentira, tia, isso num vai acontecer não, tem muita água, um monte de lagoa aí, tá
vendo-se. Aí é que a gente vai fazer a comparação de tabela né, de porcentagem, tem tantos
por cento de água doce, tantos por cento de água salgada, a forma liquida que a gente tem
menos o que é salgada, salgado tem mais, quem vai aguentar, já viu se essa água limpa tá boa,
a água doce acaba, nos vamos conseguir beber água salgada, aí eu faço a comparação pra eles.
Não, tia, mas isso é só no papel, aí eu: não um é não, é como no vídeo nós temos que ter
medo, aí no final, então assim eu acho muito interessante essa parte assim da água, do meio
ambiente, a gente deve trabalhar mesmo, pra que a gente, nós professores, o pai, a mãe de um
aluno, de filhos e amigos também, de uma certa forma até a própria palavra diz: tio ou tia,
então nós somos família querendo ou não a gente interfere na vida do aluno, então a gente
deve tá deixando esses exemplo, deve tá transmitindo essa forma de preservar a questão do
meio ambiente.
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Assis: “Recria tua vida sempre, sempre”. Cada dia você tem uma oportunidade de fazer
diferente né, diferente, dar exemplo né, o fazer né, que nós vamos teoricamente fala, fala e na
execução falta alguma coisa né. Aí quando diz assim “recria tua vida sempre, sempre”, quer
dizer o que eu deixei que eu fiz hoje e não fiz completo, então se eu tiver oportunidade
amanhã eu vou fazer o que eu deixei de fazer hoje, mas fazer de uma forma que fique né, que
ele aprenda e que ele transmita. Um aluno, certo, ano passado indagou: Por que todo ano a
gente falava a mesma coisa e acontecia sempre as mesmas coisa, tipo a questão das doenças
que vem do lixo né, quer dizer, ele percebeu que nós mesmo falando das mesmas coisas e
essas mesmas coisas continua acontecendo né, quer dizer aí ele notou que essa preocupação
num era uma preocupação de todos , era um preocupação de poucos né, que por exemplo, esse
ano a gente fala sobre a poluição dos rios, poluição de tudo que tá acontecendo através da, do
desmatamento, da contaminação das águas, aí no ano que vem de novo, que dizer o que foi
que diminuiu né? Qual foi a contribuição que teve para diminuir aquilo né? Tem um texto que
eu passei pros meninos né, que é água limpa, aí tinha dizendo lá que o melhor, o melhor num
era tentar despoluir o que tava poluído, era tentar não poluir né, porque você ia gastar mais
para despoluir uma coisa que já é poluída, então o melhor era você nem poluir, porque quando
parte pra isso, pra não poluir é a consequência da ação individual do ser humano né, é a
conscientização que vai transformar o mundo, vai transformar primeiro o lar dele que é a casa
dele né, se ele já consegui transformar a casa dele, aí vai pra transformação na comunidade,
da comunidade do bairro, do aí vai crescendo, crescendo até chegar num ponto que diz assim:
ah! agora a educação tá valendo a pena, porque teve uma contribuição, quando se fala no
desperdício, eu disse até pra ele: ó, nos contribuímos pro desperdício, mas não vão entrar em
pânico não, porque nossa contribuição em desperdício é isso assim, comparado aos donos de
grandes empresas, ele desperdiça muito mais do que você desperdiça em casa, então a
porcentagem dele é muito maior desperdiço de água, mas num deixa a gente isento disso não
né, que quando você lá, questão de casa lá, você liga a torneira tá faltando água lá, mas
esquece de fechar de chegar água outra vez então você tá contribuindo num é? Então você
aprende a cada dia, até eu falei uma vez que, disse assim: ó, quando você deixa de um dia de
vir pra aula então você deixou de aprender alguma coisa naquele dia né, e cada dia que você
vai pra aula você aprende alguma coisa, aí eles ficaram assim: é mesmo né... É porque você
faltou então você deixou de aprender alguma coisa naquele dia, desperdiçou.
Pesquisadora: Você tem algo para comentar, Priscila?
Pricila: Não, assim, que a gente tem que realmente conscientizar pra contribuir para todos,
para todos saber que a gente tem que ter cuidado nisso, de tudo que a gente comer não jogar,
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claro que com o tempo né, vai justificar mais pra frente, como a Graciana falou né, ela a
redação pro alunos e muitos deles que não ligam, eles não ligam muito hoje, mas quando for
mais pra frente que eles ver que realmente se eles não se interessarem agora de aprender, que
realmente ver que desperdiçar água não pode, aí quando for mais pra frente eles ver que
aquilo que a tia falou naquela aula é verdade, e eu não prestei atenção e hoje eu to aí vendo
né, e que por mais que agente repasse pra eles tem uns que não acham legal e que só vão ver
isso futuramente.
Pesquisadora: Vou esperar a Graciana voltar aqui pra finalizar. A Kelly teve que ir embora,
mas assim, só pra fechar não vamos ter que perder esse momento, eu queria que vocês
pensassem a partir dessa alma que ele fala, qual é o papel da interculturalidade hoje aqui nessa
escola indígena? Qual é o papel dos saberes ancestrais dentro dessa escola, dessa escola
indígena, dessa escola intercultural indígena? Então, eu queria que vocês pensassem juntos e
representassem de alguma forma de como vocês percebem.
Assis: É desenho?
Pesquisadora: É, ou desenho ou palavras. Do jeito que vocês quiserem. Certo, aí aqui tem
canetas, tem lápis de cor.
Graciana: Dá pra tu repetir mais uma vez tua pergunta? Qual...
Pesquisadora: Como é que vocês percebem, hoje...
Pesquisadora: A partir dessa música vocês conseguem perceber, refletir, qual o papel da
interculturalidade, dos saberes ancestrais aqui nessa escola né, e aí se vocês quiserem ir na
comunidade Tapeba vocês fiquem a vontade. A música é para dar uma inspriração.
Assis: Essa é nossa alma, identidade cultural, trabalhar o ritual do Toré sempre, sempre e
sempre, na entrada e na saída.
Pesquisadora: E então o que foi que vocês pensaram?
Pricila: Ali é a nossa cultura! O pau branco... É a nossa identidade, o toré.. (risos)
Assis: Quando eu pensei nessa ideia da identidade cultural, aí eu tirei aquela cultura toda
decorrente do Toré, quando você tá firme naquilo que você acredita, naquele que é seu, aí
você acha um momento em que você tá aqui, momento em que você está unido, de mãos
dadas, um dia da sua vida vai sair daqui, então você já vai tá munido de... culturalmente,
coisas vivida por você, aí você enfrentar a sociedade não-indígena, como você está munido de
identidade cultural, você, como você se afirma num é, pertencente daquele povo, sabendo as
tradição dele, como é a tribo num é. Duma maneira eu representei isso num é.
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Graciana: De início eu tinha pensado o cocá, aí depois nós pensamos no Toré, que no Toré
que a gente mostra nossa identidade né, que a gente tem que transmitir a cultura através de
tudo isso num é.
Assis: É, porque o Toré, ele é o fundamento da nossa cultura, porque é onde é festejada as
conquista, a conquista que algum desses índios aqui trouxe pro povo Tapeba, ele é
comemorado no Toré, divulgado no Toré, festejada cada conquista, algumas perdas, lutas, é lá
que ele é celebrado, que ele é lembrado.
Priscila: Eles cantam uma música chamando todo mundo, chama os parentes, chama todo
mundo!
Graciana: E tem também uma música que sempre marca e é impossível mesmo que digam
assim: não, hoje vou cantar uma música diferente, mas é impossível você num cantar: “quem
deu esse nó não soube dar”. Porque ela representa o ponto eixo principal da nossa luta, tipo
assim o nó íntimo se tenta travar, mas a gente diz: quem deu esse nó num soube dar. Se quiser
a gente até bota aqui.
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ANEXO A – POEMA UTILIZADO NO CÍRCULO DIALÓGICO

Aninha e suas pedras
Não te deixes destruir...
Ajuntando novas pedras e construindo novos poemas.
Recria tua vida, sempre, sempre.
Remove pedras e planta roseiras e faz doces.
Recomeça.
Faz de tua vida mesquinha um poema.
E viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir.
Esta fonte é para uso de todos os sedentos.
Toma a tua parte.
Vem a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede.
CORALINA, C. Vinténs de cobre: meias confissões de Aninha. São Paulo: Global, 2001.
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ANEXO B – LETRA DA MÚSICA USADA NO CÍRCULO DIALÓGICO

Anima
(Milton Nascimento)
Lapidar
Minha procura toda
Trama lapidar
O que o coração
Com toda inspiração
Achou de nomear
Gritando alma
Recriar
Cada momento belo
Já vivido e mais
Atravessar fronteiras
No amanhecer
E ao entardecer
Olhar com calma, então
Alma vai
Além de tudo
Que o nosso mundo
Ousa perceber
Casa cheia de coragem
Vida
Tira a mancha que há no meu ser
Te quero ver
Te quero ser
Alma
Te quero ser
Alma
Viajar
Nessa procura toda
De me lapidar
Nesse momento agora
De me recriar
De me gratificar
Te busco alma
Eu sei
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Casa aberta
Onde mora o mestre
O mago da luz
Onde se encontra o templo
Que inventa a cor
Animará o amor
Onde se esquece a paz
Alma vai
Além de tudo
Que o nosso mundo
Ousa perceber
Casa cheia de coragem
Vida
Todo afeto que há no meu ser
Te quero ver
Te quero ser
Alma
Te quero ser
Alma
Composição: Zé Renato e Milton Nascimento

