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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo tratar da realidade dos jovens Oro Waram e suas
perspectivas sobre seu mundo e outros mundos, após a análise das vivências por eles
descritas diante do questionário aplicado e da construção dos mapas mentais, como
também pelos diálogos ao longo de todo trabalho. Tratamos das realidades indígenas,
apoiados no método fenomenológico para que fosse possível compreendemos as
ações observadas e fomos capazes de retratá-las, sem que entrássemos em discórdia
com a verdade indígena. Diante da aplicação metodológica nos deparamos com
realidades que, em muitos momentos, passaram por resignações e passaram a se
identificar com outros valores além dos seus. Diante dos Jovens Oro Waram, pudemos
detectar que a educação, mesmo sendo um processo que surge encarregado de
excluir os que não a detém, passou a ser um elemento chave positivamente para a
construção do espaço indígena com o passar do tempo e os novos valores que a
educação adquiriu para tal realidade. O fim da pesquisa nos trouxe a satisfação em
realizar um trabalho que trouxesse para o público em geral informações a respeito dos
jovens Oro Waram, que possam proporcionar a elaboração de ações que irão
contribuir para o desenvolvimento da aldeia. Pois, até então, não haviam tido a
oportunidade de expor seus valores e suas necessidades, assim estruturamos para
os nossos leitores um olhar diferenciado sobre os jovens indígenas a partir da leitura
desta produção.
Palavras-chave: Identidade, indígena, jovem.

ABSTRACT

This paper aims to deal with the reality of the young Oro Waram and their perspectives
about their world and other worlds, after analyzing the experiences they described
before the applied questionnaire and the construction of the mental maps, as well as
for the dialogues throughout the work. We deal with indigenous realities, we structure
ourselves in the phenomenological method so that it is possible to understand the
observed actions and we were able to portray them, without entering into discord with
the indigenous truth. Faced with the methodological application we are faced with
realities that in many moments have passed through resignations and started to
identify with values other than yours. Before the Young Oro Waram we can detect that
education, even being a process that arises in charge of excluding those who do not
have it, has become a key element positively for the construction of the indigenous
space with the passage of time and the new values that education acquired for such a
reality. The end of the research brought us the satisfaction of carrying out work that
would bring to the general public information about the young Oro Waram, who could
provide the elaboration of actions that will contribute to the development of the village.
For, until then they had not had the opportunity to expose their values and their needs,
so we structured for our readers a different look at the indigenous young people from
the reading of this production.
Key words: Young, indigenous, identity.
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APRESENTAÇÃO
O estado de Rondônia possui um quantitativo de terras indígenas relevante,
em relação aos demais estados brasileiros, a concentração de povos indígenas torna
Rondônia um dos recortes espaciais mais ricos culturalmente.
Diante dessa diversidade de valores, a realização de pesquisas que tratem
sobre a temática se torna cada dia mais comum no meio acadêmico, o que
proporciona que um número maior de pessoas passe a ter conhecimento a respeito
das vivências que são praticadas por povos indígenas na região Norte.
A realidade tratada neste trabalho se refere à Terra Indígena Igarapé Lage1,
Aldeia Lage Velho, localizada a aproximadamente 35 km da sede do município de
Guajará-Mirim - RO, homologada em 1990 com 107.321ha2.
O objetivo deste trabalho é refletir a respeito das vivências praticadas por
jovens indígenas Oro Waram, na faixa etária entre 13 e 18 anos, fase determinante
para a construção do ser enquanto sujeito social, as suas descrições quanto à
realidade vivida são as bases para as discussões abordadas nesta dissertação.
As dificuldades enfrentadas para concretizar o referido trabalho foram
relacionadas às referências bibliográficas que tratassem, especificamente, de jovens
indígenas. Por conseguinte, apresentamos autores que possuem relação com os
aspectos abordados na pesquisa, mas muitos se referem, em seus escritos, a outras
realidades de povos que vivem de forma tradicional, mas não como os Wari, que
possuem suas especificidades.
As falas trazidas, no decorrer do trabalho, remetem a opiniões que muitas
vezes não foram valorizadas nem mesmo pelos parentes indígenas, e menos ainda
pela sociedade de Guajará-Mirim-RO3.
Os jovens indígenas são vistos nesta abordagem como personagens
protagonistas na produção dos espaços da Terra Indígena Igarapé Lage e até fora
dessa delimitação territorial.
O interesse pela temática surge a partir do contato com tal diversidade cultural

1

A grafia da palavra lage é encontrada tanto com a letra G quanto com J, escrita no seu termo de
homologação com a letra G.
2 De acordo com o Instituto Socioambiental.
3 Cidade que possui no seu contexto histórico uma série de fatos, os quais tiveram como personagens
os indígenas, que sofreram com o crescimento urbano do município.
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que o estado de Rondônia oferece. Por consequência, a proximidade com os valores
indígenas instigou a construção de tal projeto. Possuir a oportunidade de executar
uma pesquisa com povos que contribuíram com a formação da organização social que
vivenciamos atualmente foi um privilégio para o mundo acadêmico.
O estar junto aos jovens indígenas foi um constante aprendizado, momentos
de realizar ações do cotidiano de forma peculiar. Logo, o que julgávamos como correto
passa a perder credibilidade quando nos deparamos com práticas diárias realizadas
e interpretadas por outras pessoas, outros espaços que se concretizam de acordo
com as vivências de seus protagonistas.
O estar entre os Oro Waram não foi uma tarefa fácil, os acessos às aldeias
são limitados, muitas barreiras burocráticas são impostas pelos órgãos competentes4,
então, só após serem cumpridas tais exigências é que a pesquisa pôde ser iniciada.
Isto posto, os dados coletados poderiam ser descritos e divulgados.
Foram inúmeras experiências, todas gratificantes, ao longo do trabalho, tanto
na sua fase teórica quanto empírica, pois as surpresas a cada situação inusitada, fezme pesquisadora mais atenta aos fatos.
O desafio para nós pesquisadores envolvidos nessa temática se encontra na
inserção na cultura do outro, o fato de adentrar à aldeia não foi o suficiente para
realizarmos um trabalho adequado, foi preciso que houvesse a aceitação tanto pelos
jovens Oro Waram como pelo meio em que vivem, para que pudéssemos realmente
realizar uma pesquisa participativa de forma que viesse a nos dar os resultados
previstos em todo planejamento do trabalho.
A partir da colaboração de todas as partes envolvidas 5, nesta pesquisa, foi
possível a realização da proposta, tanto para os jovens indígenas, que se
disponibilizaram a fazer parte deste trabalho, quanto para mim enquanto pesquisadora
que tive a oportunidade de vivenciar atividades fora dos nossos convívios culturais.
Essa temática tem me acompanhado desde 2013, momento que mudei do
estado do Ceará para Rondônia. Ao realizar esse deslocamento, o primeiro contato
com esse novo espaço proporcionou certa curiosidade em estudar o outro, que ali
encontrei, foi praticamente impossível resistir a uma cultura tão rica que os povos

CEP- Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR e
CONEP - Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.
5 Universidade, pesquisadores, jovens indígenas Oro Waram, povo Wari e FUNAI.
4
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indígenas vivenciam.
O desafio de mergulhar em uma realidade contrastante com a que estava
habituada inspirou as leituras sobre questões indígenas. Residir em Guajará-Mirim foi
o fator determinante para buscar formas de adentrar à cultura dos povos indígenas
passando a compreender algumas de suas práticas.
Diante da receptividade desse povo, vi a possibilidade de permanecer naquele
espaço e ali alicerçar o projeto de pesquisa e, além disso, interagir enquanto ser e não
apenas como pesquisadora de um programa de mestrado.
A oportunidade dada pelo programa de Pós-graduação Mestrado e Doutorado
em Geografia ao proporcionar condições para que fosse possível a realização deste
trabalho possibilitou que se trouxessem traços da cultura de um povo, com os quais
me encantava a cada dia. Todos os encontros foram surpreendentes, com
ensinamentos ímpares tanto enquanto pesquisadora como também de forma pessoal.
Tratar da realidade indígena é contrastante como minha origem, sou natural
do município de Jardim interior do estado do Ceará, sempre estudei em escolas
públicas, conclui Licenciatura em Geografia, na Universidade Regional do Cariri URCA em 2011, especialista em Gestão Escolar pela Faculdade de Juazeiro do Norte
- FJN, no ano de 2013. Atualmente docente do Instituto Federal de Rondônia Campus Guajará-Mirim e coordenadora do grupo de estudos indígenas da mesma
instituição.
Minha naturalidade me alienava aos valores indígenas, pois as únicas
concepções que possuía até então eram através de reportagens, documentários,
feitos para comercializar a imagem da Amazônia. Então, dentro das minhas
limitações, tinha o indígena como um indivíduo isolado, o que se difere da percepção
de mundo que possuo hoje, a partir do contato e da vivência com esses povos.
O início da minha vida profissional foi com a educação de jovens e adultos,
na sequência exerci a função de coordenadora pedagógica na Secretaria Municipal
de Educação, na cidade de Jardim-CE. Nesse período, tive contato direto com o
ensino fundamental I e II e educação especial.
A relação com os alunos da educação especial foi a primeira satisfação
profissional que conquistei, que me fez acreditar que os nossos sonhos são possíveis,
passei a observar o quanto a superação diária desses alunos é estimuladora, aquelas
crianças não fazem ideia do quanto elas mudam a vida das pessoas que com elas
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convivem.
E em mais uma das minhas fases educacionais me encontro mais uma vez
honrada em fazer parte de uma instituição pública, agora em nível de mestrado, a
palavra que defino a minha presença, enquanto mestranda da Fundação Universidade
Federal de Rondônia – UNIR, é superação.
Para compor a turma dos mestrandos 2015/2 foram necessárias algumas
mudanças de hábitos cotidianos, felizmente pude contar com os professores do
Programa6, que me apresentaram os caminhos a percorrer, para que fosse possível
conquistar todas as etapas exigidas para concluir mais esse degrau na minha vida
acadêmica.
As obras e autores citados e utilizados para as discussões deste texto foram,
em sua maioria, citadas durante as disciplinas cursadas no PPGG/UNIR. Disciplinas
essas que são organizadas para que o mestrando encontre suas bases teóricas
durante os debates realizados em sala e possa assim estruturar sua linha de
pensamento e adotar métodos no desenvolvimento do seu projeto de pesquisa.
A primeira disciplina cursada foi Populações Amazônicas e Sustentabilidade,
em que foi possível a realização de trabalhos em parceria com o Prof. Dr. Adnilson de
Almeida Silva, que propiciou à turma a visita a TI Nove de Janeiro, povo Pikahu
Parintintin7, onde fomos prestigiar os seus festejos. Durante este estudo, o professor
nos proporcionou momentos de reflexão sobre a vida das comunidades tradicionais,
a partir de debates demonstrou as fragilidades presentes em tais realidades que,
muitas vezes, sofrem com o esquecimento daqueles que podem proporcionar o seu
bem-estar.
As disciplinas Epistemologia da Geografia e Geografia Cultural, ministradas
pelo professor Dr. Josué de Castro, a primeira como crédito obrigatório no
PPGG/UNIR, foram os alicerces das nossas bases conceituais necessárias para a
escrita da dissertação, pois trouxeram uma seleção bibliográfica em suas ementas
que nortearam os mestrandos.
A disciplina Geografia e Gênero, ministrada pela Profª. Drª. Maria das Graças
Silva Nascimento Silva, além de ser uma temática de extrema importância diante da

6

Mestrado e Doutorado em Geografia da Fundação Universidade Federal de Rondônia.
Terra Indígena localizada no município de Humaitá, no estado do Amazonas. Segundo dados da
Funai a TI Nove de Janeiro, em 2000, tinha uma população de 80 pessoas.
7
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nossa realidade social, é também um estudo prazeroso e a didática da professora nos
encantou e nos levou a debates calorosos, pois as temáticas abordadas são
realidades comuns em nossa sociedade, assim, foi possível trazer exemplos
concretos à sala de aula.
A disciplina Uso e ocupação de solos na Pan Amazônia, ministrada pela
Professora Drª. Marilia Locatelli, trouxe ao grupo noções de agricultura familiar, melhor
uso do solo. As técnicas adquiridas foram essenciais, pois foi possível conhecer
métodos aperfeiçoados para os modos de produção de subsistência.
A partir dos conteúdos ministrados durante as cinco disciplinas citadas, foi
possível buscar suporte às temáticas escolhidas por cada mestrando, assim, cada
pesquisador pôde selecionar os conhecimentos que se enquadravam aos seus temas,
o que facilitou a produção dos trabalhos escritos.
Mesmo após a conclusão dos créditos, a dúvida em relação à pesquisa
permanece em determinadas fases da escrita, como se tudo que se planeja no projeto
não fosse possível de se concretizar. Trabalhar com indígenas estava a se tornar a
cada dia mais assustador, mas com as leituras sugeridas pelos professores
contribuíram e auxiliaram na resolução de dúvidas que iam surgindo quando da
pesquisa.
Nosso trabalho está organizado em cinco capítulos e a conclusão. Iniciamos
nosso texto com a seguinte temática: Os caminhos percorridos, neste trazemos as
metodologias e métodos executados no trabalho, logo em seguida, o capítulo dois
aborda a compreensão do espaço geográfico do Igarapé Lage, com as
transformações que se concretizaram no meio indígena.
O terceiro capítulo trata das perspectivas criadas pelos jovens indígenas em
relação à educação como instrumento transformador das realidades que vivem. No
quarto capítulo, vamos mergulhar no mundo dos jovens Oro Waram - uma nova
história é construída, nesse momento, a fala indígena é retratada para que seja
possível a sua interpretação pelas demais realidades. No quinto momento deste
trabalho, temos a figura do indígena inserido no mundo globalizado, seus novos
hábitos adquiridos e os que foram deixados adormecer na memória do povo. Assim,
fechamos as discussões organizadas em cinco capítulos.
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1 INTRODUÇÃO
O povo tratado neste trabalho é o Wari, da etnia Oro Waram, que se dispôs a
participar desta pesquisa, pois reconhece que sua cultura possui muitas informações
que precisam ser divulgadas, cientificamente, além de ser uma forma de possuir
escritos sobre suas vivências, que irão enriquecer os arquivos da aldeia, como
também mostrar que seu povo se mantém vivo.
O descrever seus aspectos culturais engrandece suas práticas, pois esses
aspectos passam a fortificar suas identidades, tanto internamente como também
passam a ser conhecidas por outras culturas. Sendo assim, a partir do resgate
realizado, seja ele escrito ou oral, cada povo pode perpetuar os seus saberes
antepassados, transmitindo-os às próximas gerações, o que vem a ocasionar a
perpetuação dos valores culturais.
É primordial colocar, nesse contexto, a importante contribuição dos indígenas
para o povoamento do território brasileiro, sendo eles os primeiros a habitarem essas
terras, que hoje possuem “donos”, que constroem cercas, que fazem demarcações
das terras indígenas.
Os latifundiários que circundam as TI8 são os responsáveis pela redução dos
territórios indígenas e também os maiores interessados na nova demarcação dos
territórios no Brasil, para que assim possam adentrar, cada vez mais, nos espaços
indígenas de forma legal, explorando as riquezas existentes.
Os primeiros contatos entre indígenas e “brancos”, estes últimos tidos como
desbravadores da Amazônia, ocasionaram o hibridismo de uma série de experiências
cotidianas, mas não de forma benévola. De acordo com os relatos dos Wari, temos a
descrição de uma imposição cultural que baniu uma série de valores vernáculos, além
da implantação de técnicas para a produção de novas ferramentas de trabalho.
Os colonizadores dos territórios indígenas, pelo fato de imporem
determinadas práticas, passam a tratar os nativos como seres limitados, sem
condições de se organizarem e construir seu próprio espaço. Diante dessa
perspectiva, temos vestígios de uma visão de superioridade entre culturas, em que
muitos afirmam que os naturais9 devem ser mantidos no passado, forma equivocada
8
9

Terras Indígenas.
Utilizado no sentido de natural da região que habita.
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de lidar com um povo que esteve na base da construção da nossa sociedade.
Descrever a cultura do povo Oro Waram não foi a princípio o objetivo deste
trabalho, mas foi inevitável, ao longo da pesquisa, tratar de um aglomerado de
pessoas que são capazes de descrever, com detalhes, fases das suas construções,
pois o contato e a participação nas rotinas do referido povo se mostrou relevante para
o desenvolvimento do trabalho dissertativo.
As atividades culturais ganharam destaque, além de presenciadas, foram
vivenciadas por nós, e passaram a ser essenciais nesta interpretação espacial, aqui
proposta, foi necessária uma análise do todo para se compreender o máximo possível
sobre o universo descrito pelos jovens Oro Waram.
Para discorrer sobre a realidade vivida pelos jovens, de forma que não se
tornasse mais uma historieta, foram necessárias eliminações de versões em que os
povos indígenas são personagens intocados da nossa história, como se estivessem
descritos nos romances de José de Alencar. Tal descrição não condiz como os fatos
descritos pelos sabedores10 das aldeias, que recriminam os visitantes por temerem o
que viveram seus antepassados. Memórias que não correspondem aos fatos que
encantam leitores.
Alguns escritos sobre povos indígenas trazem conteúdos que os inferiorizam,
descreverem-os como pessoas que permaneceram paralisadas no tempo. Esses
sentimentos de superioridade em relação aos indígenas os causam certo martírio, pois
passam a acreditar nessa imagem a qual lhes foi imposta sobre suas vivências.
Além da violência moral praticada sobre os povos vernáculos, não podemos
deixar de ressaltar a crueldade com que as explorações dos espaços indígenas
aconteceram durante a colonização e que se estende até hoje quando nos referimos
aos interesses voltados para o uso e exploração de Terras Indígenas (TIs).
No entanto, apesar da problemática trazida, a partir dos contatos entre
culturas, atualmente, por uma questão de sobrevivência e luta por seus direitos, o
acesso à informação externa imposta pela sociedade “branca” tem viabilizado a
comunicação de povos para fortalecerem suas lutas por território, povos que até a
época atual vivem às margens da sociedade.
Os conhecimentos adquiridos sobre Legislação, por exemplo, proporcionaram

10

Anciãos (a partir de 49 anos) que detêm o conhecimento dos ancestrais.
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condições para que os indígenas pudessem reivindicar por seus direitos conquistados,
buscar melhores condições de vida nas Terras Indígenas.
Muitas etnias indígenas foram submetidas a atos de crueldade por parte dos
colonizadores, em tempos recentes, tentam mostrar para o mundo que suas trajetórias
de lutas não foram em vão e não serão jamais esquecidas, a resistência indígena
deixou marcas e trouxe conquistas consideráveis em prol da sua segurança e bemestar.
As interferências externas nas aldeias proporcionaram a prática de novos
costumes, consequentemente, novas técnicas foram aderidas, fato que irá interferir
diretamente na construção dos espaços.
É essencial destacar que a cultura indígena não é estática, eles se
aperfeiçoaram tecnicamente, assim como as demais coletividades humanas,
presentes nos mais diversos pontos do planeta.
Além das alterações cotidianas que facilitaram os trabalhos executados na
aldeia, os indígenas tornaram-se mais incorporados às atuais organizações
socioeconômicas que se estruturaram a sua volta, quebrando o tabu do indígena
enquanto ser incapaz.
Ao tratar das interferências locais, diante do caso em estudo, foi possível
notarmos as influências culturais tanto de Guajará-Mirim quanto de Guayaramirin
(Bolívia), em que a partir do contato, relativamente próximo, entre esses diferentes
valores proporciona a miscigenação cultural entre os povos e faz do território em
estudo rico culturalmente.
A partir dessa mestiçagem de raças, muitas ações que não pertenciam às
realidades indígenas passaram a fazer parte de seu meio. Assim, temos a prática da
educação formal que adentrou nas aldeias e se tornou parte desse universo.
Um exemplo que apresenta resultados satisfatórios é o Projeto Açaí que, em
parceria com a Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir), surge a
oportunidade para o aumento de professores indígenas, em toda região, elevando,
assim, a qualidade de todo ensino indígena, pois proporciona uma preparação
adequada aos profissionais responsáveis pelos primeiros anos escolares.
A implantação do Projeto Açaí foi um avanço educacional11, que reuniu
11

Dentro dos padrões brasileiros de educação, para os povos indígenas a qualidade da educação se
refere ao ter professor e merenda escolar.
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indígenas de 30 etnias, tal projeto contribuiu para a formação e qualificação de
professores indígenas. Essa ascensão educacional proporciona a esses profissionais
condições técnicas para aperfeiçoarem seus métodos de ensino e elevar a qualidade
do ensino ministrado em Tis, para que os jovens, que desejam sair da aldeia em busca
de outros níveis de ensino, estejam preparados para as novas realidades com as quais
se depararão fora do seu meio.
Buscar compreender a realidade vivenciada na Aldeia Lage Velho ocasiona
maior qualidade no processo de ensino e aprendizagem dos jovens Oro Waram, fato
que só é possível quando há conhecimento prévio da realidade em estudo. Assim, as
temáticas são relevantes para que a educação possa ser abordada devidamente, isto
posto, o ensino se tornará dotado de sentido.
Outro profissional, alheio à realidade indígena, não teria o mesmo êxito, pois
desconheceria as bases culturais em estudo, o que impossibilitaria fazer uma
associação adequada entre conteúdo e cotidiano.
Diante das dificuldades, nos primeiros contatos, houve a necessidade de um
levantamento das possibilidades de estudo para se concretizar a pesquisa, na busca
por um estudo que priorizasse a perpetuação da cultura e da identidade dos nossos
colaboradores.
Hoje o processo de ensino e de aprendizagem implantado nas aldeias vem na
sua essência mostrar para essas comunidades e, principalmente, aos seus jovens a
necessidade da aceitação cultural dentro da própria aldeia, como também reiterar que,
para que conseguir a aceitação do outro meio, não é necessário o abandono da
identidade do seu povo. Mas sim a aceitação e o respeito entre as culturas.
A partir do momento em que um ser passa a ser analisado e considerado
como um indivíduo que está fora dos padrões comportamentais há consequência para
qualquer pessoa que passe a habitar um meio desconhecido. As imposições dos que
já são praticantes de tais valores não podem ser fortes o suficiente para tornar-se ser
inferior a outro, mas valorizado de acordo com as suas especificidades culturais.
Da situação do não pertencimento dos indígenas a outras realidades,
passamos a nos questionar sobre uma série de situações, entre elas se essa
juventude convive e se adapta com a presença da cultura dos não-indíos? Quais os
pontos positivos e negativos dessa interação? Como acontece o convívio na cidade?
Como acreditam que são vistos? Quais as suas perspectivas de futuro? O que
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esperam das autoridades governamentais em relação à saúde, educação, territórios
indígenas, segurança, ou seja, que ações assistencialistas almejam que ocorram na
sua comunidade de uma forma geral?
Foram questionados também sobre como lidam com as exclusões sociais
impostas pela sociedade, a distinção entre indígenas e “brancos” pré-estabelecida
durante toda história da colonização brasileira. Até onde as atitudes discriminatórias
prejudicam os seus desejos e suas vidas enquanto jovens Oro Waram? Quais
problemas que essa visão negativa, extremamente preconceituosa, predominante na
sociedade dos “brancos”, podem surgir na vida destes jovens?
As respostas para esses questionamentos foram de grande valia para que
alcançássemos os objetivos propostos pela pesquisa, para que fosse possível
compreendermos um pouco sobre o universo indígena, que nos foi apresentado,
nesse intervalo de tempo.
Temos ciência que uma imersão cultural como esta necessitaria de um tempo
maior para acontecer, os dois anos de execução deste trabalho trouxeram poucos
resultados diante da grandeza das informações que ainda podem ser analisadas
nesse recorte espacial da Aldeia Lage Velho.
A

princípio, para compreendermos algumas práticas correntes, foi

indispensável buscarmos informações a respeito dos fatos transcorridos na T.I.
Igarapé Lage, através de informações na sede da Fundação Nacional do Índio
(FUNAI) em Guajará-Mirim, para assim sabermos os passos que poderíamos dar junto
aos jovens indígenas.
Dentre as primeiras abordagens, buscamos entender como os antepassados
dos Wari conseguiram resistir às inúmeras tentativas de eliminação das etnias
indígenas e, a partir dessa resistência, como reconstruíram seus espaços geográficos.
Ainda sobre conhecer o ambiente da pesquisa, antes de iniciá-la, ficamos
intrigados com o processo educacional implantado nas aldeias brasileiras. Então,
passamos a refletir sobre os procedimentos de ensino adotados nas escolas
indígenas e verificamos sua influência tanto no fortalecimento quanto no
enfraquecimento dos valores por eles vividos.
Este estudo justifica-se pela relevância que trabalhos científicos, realizados
com seriedade, trazem à sociedade, ao proporcionar o conhecimento sobre o outro e
suas relações, o que desmistifica uma série de julgamentos negativos, que
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menosprezam o que é de pertencimento alheio, além de nos ser dado o privilégio de
conhecermos os valores de uma minoria excluída por grande parte da população
nacional.
A partir deste trabalho, perpetua-se a aspiração de inserir na Aldeia Lage
Velho o desejo nas suas lideranças de buscarem os conhecimentos necessários para
que consigam se organizar, estruturando-se para que tenham voz e levem suas
necessidades além dos limites territoriais.
Para que seja concretizada a aspiração citada anteriormente, é imprescindível
a busca de conhecimentos sobre os instrumentais, que possam ofertar melhorias nos
serviços públicos, disponíveis no território indígena, e que esses serviços sejam, de
fato, ações frequentes para instruí-los legalmente sobre o quê e como devem
reivindicar.
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2 OS CAMINHOS PERCORRIDOS

Figura 1 - Marco inicial da Terra Indígena Igarapé Lage

Fonte: Schoaba, Erica S. A., Guajará-Mirim - RO, 2017.

Na figura 01, temos a representação do marco inicial do território em que
realizamos nossa pesquisa, aqui temos a presença das cercas e das pastagens como
limites espaciais entre as etnias. O entrar nesse meio não foi tão simples como muitos
acreditam, uma série de normas foram cumpridas para que pudéssemos adentrar à
Aldeia Lage Velho.
Com o propósito de realizar um trabalho que fosse capaz de trazer
informações relevantes aos nossos leitores, dedicamo-nos à legalização da pesquisa
perante o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e a Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP), em que alguns trâmites burocráticos foram executados para
termos em mãos os pareceres positivos emitidos por tais comissões. Tal fato retardou
o início das coletas de dados, pois não poderíamos agir na ilegalidade.
Além dos pareceres citados acima, foi necessário o posicionamento da
FUNAI, sediada em Brasília, para que os dados coletados pudessem ser
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disponibilizados. Tais trâmites são indispensáveis para que os povos indígenas não
sejam meros objetos de pesquisa e, que tenham resguardados os seus direitos em
caso de possíveis interferências e/ou sejam influenciados negativamente pelo trabalho
dos pesquisadores.
Toda ação realizada na Terra Indígena deve ser documentada. Esses
registros serão as fontes esclarecedoras perante os órgãos fiscalizadores, assim
como está descrito no parecer de aprovação emitido pelo CONEP.
De acordo como o manual operacional para comitês de ética em pesquisa
(2002, p. 11):
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e
independente, com ‘múnus público’, que deve existir nas instituições que
realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para
defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e
dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de
padrões éticos (Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa
Envolvendo Seres Humanos - Res. CNS 196/96, II.4).

Realizar pesquisas que envolvam jovens indígenas é uma tarefa árdua e
desafiadora, pois o histórico de pesquisadores que apenas se beneficiam dos povos
tradicionais (indígenas, quilombolas, ribeirinhos), o mau uso das informações
adquiridas para benefício próprio ocasiona as rejeições aos pesquisadores por parte
dessas realidades com vivências tradicionais.
A rejeição criada aos pesquisadores é pautada nas interferências negativas
que as pesquisas científicas proporcionaram aos ambientes que utilizaram como
objeto de estudo.
Sendo assim, é obvio que barreiras foram estruturadas e, consequentemente,
os colaboradores passaram a ser cautelosos ao autorizarem a realização de novos
estudos, pois temem por sua segurança, diante da ganância e arrogância do homem,
enquanto explorador de suas riquezas, tanto materiais quanto espirituais.
Além da realidade citada, é evidente que as dificuldades enfrentadas ao se
iniciar uma pesquisa de assuntos específicos da cultura indígena, deparamo-nos com
a escassez de referências que tratassem das temáticas indígenas.
Ao buscarmos trabalhos já realizados com o povo Oro Waram a escassez foi
ainda mais acentuada, de informações sobre o povo específico, como também sobre
os demais aglomerados que compõem a T.I. Igarapé Lage.

27

Encontramos escritos que tratam especificamente das questões linguísticas.
Um dos trabalhos é intitulado “Dicionário da língua Wari’: oro mon - português”,
dissertação apresentada na UNIR, no Centro de Estudos Linguísticos da Amazônia CEPLA, Pós-graduação Mestrado em Ciências da Linguagem etnolinguística Campus de Guajará - Mirim - RO.
A falta de visibilidade dada à cultura vernácula faz com que algumas
descrições específicas de um dado povo sejam vistas e aplicadas a outros coletivos
com valores completamente distintos, como se todos possuíssem práticas
homogêneas na agricultura, no uso de ervas medicinais, religião, educação entre
outros fatores que são únicos para cada etnia.
A partir da constatação da existência de poucos textos que tratassem sobre
jovens indígenas, a temática tornou-se pertinente pela necessidade de buscarmos por
informações sobre seus valores culturais, como vive o povo Oro Waram e suas
relações externas à aldeia.
A integração com os nossos colaboradores teve início na abordagem de
temas que fossem atrativos para a faixa etária e fizessem com que cada encontro
fosse o mais proveitoso possível, nesse sentido, as atividades foram realizadas de
forma espontânea, o que estimulou os diálogos.
Entre os questionamentos que surgiram estão: o nível de escolaridade,
trabalho e sua divisão, se já constituem ou já constituíram família, quais suas opiniões
sobre a organização social atual, o controle de natalidade, relação com não indígenas,
tradições, resgates culturais, entre outros que nos levou a compreender e estruturar
os perfis dos jovens Oro Waram.
As ações planejadas para a prática deste trabalho foram realizadas de forma
cautelosa, para que o respeito aos limites dos nossos colaboradores prevalecesse na
execução de todas as atividades previstas.
Para que essas atividades propostas fossem realizadas de forma positiva,
buscamos na Resolução 466/12, que orienta como agir durante a execução do projeto
de pesquisa, assim, obtivemos as seguintes instruções: “respeitar sempre os valores
culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, como também os hábitos e costumes,
quando as pesquisas envolverem comunidades” e “utilizar o material e os dados
obtidos na pesquisa exclusivamente para a finalidade prevista no seu protocolo, ou
conforme o consentimento do participante”.
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Dessa forma, buscamos zelar para que a rotina desses jovens não fosse
afetada e, acima de tudo, que não houvesse nenhuma situação desconfortável para
todas as partes envolvidas neste trabalho.

2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A coleta de dados no interior da Aldeia Lage Velho foi embasada a partir de
uma abordagem fenomenológica de cunho qualitativo, que leva em consideração as
respostas adquiridas através de questionários e em rodas de conversas com nossos
colaboradores para que, de maneira descontraída, fossem coletadas informações que
engrandecessem a nossa produção textual, consequentemente, uma descrição mais
fiel dos seus valores.
De acordo com Silva, Lopes e Diniz (2008, p. 255): “A descrição
fenomenológica é fundamental, porque o nosso olhar habitual não nos permite
evidenciar o fenômeno em si mesmo”, a partir desse método, é possível observar fatos
que precisam ser vistos sob um olhar mais aguçado e interpretativo por parte dos
pesquisadores, para que sejam capazes de decifrar o modo de vida em estudo.
O método fenomenológico requer ponderação na sua aplicação, pois estamos
a lidar com pessoas e não com objetos. Então, a cautela nas atitudes, nas palavras
utilizadas, trará certo diferencial na coleta dos dados. Heidegger (1999, p.) afirma-nos
que as produções científicas que utilizam esse método não se limitam à descrição dos
fatos, o compreender também compõe a construção dos trabalhos de pesquisa.
É o compreender que faz da fenomenologia um campo minado para muitos
pesquisadores, em que a reflexão sobre determinado fato pode determinar os
resultados do trabalho, as imparcialidades, ao se observar certa realidade, fazem esse
método complexo e de difícil aplicação.
Logo, para a aplicação da fenomenologia se faz necessário que o pesquisador
faça uma análise racional, sem interferências externas, para que seja capaz de
perceber detalhes que lhe serão apresentados, sendo essencial à descrição do visível
a ausência de influências, ou seja, é preciso aniquilar as realidades antes assistidas,
para não cair no erro de descrever o que deseja ver e não o que realmente está sendo
apresentado.
De acordo com Husserl (2008, p. 17), é o “ir ao encontro das coisas em si
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mesmas”, deixando que a realidade seja expressa de forma a mais aproximada
possível. Diante desse desafio, Martins (2006, p. 18) descreve a fenomenologia da
seguinte forma: “Como um método de pesquisa, a fenomenologia é uma forma radical
de pensar”, pois aqui as concepções prévias do autor são ignoradas, cada realidade
é única.
Os cientistas positivistas não são adeptos desse método, pois não há uma
receita, um passo a passo de como realizar a fenomenologia. Laporte e Volpe (2009,
p. 52) abordam as dificuldades do positivismo ao aderirem à fenomenologia,
“enquanto a ciência positivista restringe seu campo de análise ao experimental, a
fenomenologia abre-se a regiões veladas para esse método, buscando uma análise
compreensiva e não explicativa dos fenômenos”.
A compreensão é o ponto chave e é caracterizada como a maior problemática
encontrada para os seus executores, diante de tal método resolvemos buscar e
estruturar uma ligação entre a Geografia e a fenomenologia que pode ser
compreendida a partir dos escritos de Buttimer (1976, p. 266-276), em que a escritora
afirma que em cada um de nós existe um “lugar natural”, “regiões significativas”,
assim, trouxemos para o estudo geográfico o método fenomenológico de forma eficaz,
que vem somar na compreensão do espaço em estudo.
É o significado dado aos espaços e às práticas cotidianas que fazem das
realidades indígenas diferenciadas das demais vidas coletivas que estamos
habituados.
Para conseguirmos acesso a informações privilegiada foi preciso colher
informações. Para que isso fosse possível, realizamos a aplicação do questionário12
sem identificação, para que os jovens Oro Waram pudessem expor suas opiniões sem
receio de alguma possível repressão por parte das lideranças presentes. Foi a partir
da descrição realizada no questionário que pudemos conhecer realidades que, muitas
vezes, mantiveram-se no silêncio desses jovens.
Além da aplicação dos questionários também foi utilizado o método de mapas
mentais, que foram o instrumental essencial para as informações mais relevantes
deste texto, foram essas representatividades que trouxeram as informações mais
ocultas que, de forma oral, não seriam diagnosticadas.
12

Composto por questões subjetivas, que dessem meios para que as respostas não fossem
manipuladas ou petrificadas no sim ou não.
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Os mapas mentais foram analisados baseados nas instruções apresentadas
na obra de Salete Kozel (2007, p.115), que traz a inovação metodológica para tratar
da realidade vivida de forma diferenciada. A Kozel nos apresenta tal método como
sendo “uma forma de linguagem que reflete o espaço vivido representado em todas
as suas nuances, cujos signos são construções sociais”, a autora proporciona a
reflexão sobre a confecção das representações, vistas como linguagem dentro da
nossa compreensão de espaço que, ao serem descritas e interpretadas, trazem uma
série de informações que podem passar despercebidas e, a partir dessa
representatividade, suas peculiaridades são apresentadas.

2.2 CONCEITOS BÁSICOS UTILIZADOS NA METODOLOGIA
A concretização do espaço vivido de maneira subjetiva, descrita pelos jovens
indígenas trouxeram informações relevantes para a construção deste trabalho. A partir
desta ação foi possível interpretar a presença de noções conceituais da base
geográfica, como a descrição da paisagem modificada e a natural, o lugar e os seus
simbolismos, território e suas relações de poder e limites físicos como também o
entender do espaço geográfico da Aldeia Lage Velho.
Todas as abordagens foram organizadas, a partir das falas, respostas escritas
e, principalmente, a partir da análise dos mapas mentais, que nos trouxeram
descrições espaciais de grande valia para a construção do texto.
As representações construídas com base nos mapas mentais foram os
instrumentais fundamentais para a pesquisa, que é caracterizado por Mendonça e
Kozel (2002, p. 221) como:
Reveladores dos processos cognitivos, enfatizam as cartas mentais como:
instrumentos destinados a nos esclarecer pontos do imaginário individual e
coletivo e da concepção que nós temos de mundo, a qual serve de base a
mitos de nossos comportamentos, tanto ao nível das escolhas dos itinerários
quanto ao nível de nossas preferências espaciais.

Diante do escrito acima, temos nessas representações o que é único de cada
indivíduo, a sua interpretação e percepção do espaço, com base nas análises
realizadas para cada particularidade elaboramos um diagnóstico do espaço produzido
a partir das vivências praticadas pelos jovens Oro Waram identificadas nas suas
representações.
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Alguns pontos tidos como relevantes para nós pesquisadores não estavam
presentes nas representações, como também elementos que ganharam destaque nos
mapas mentais e haviam passado por despercebidos diante das nossas observações.
Buscamos em outros autores, entre eles o Boulding (1977, p. 47), opiniões a
respeito do uso dos mapas mentais que, independente de ser uma técnica aplicada a
um indivíduo ou a um coletivo, as representatividades não consistem apenas em
imagens de fatos, mas em imagens de valores e são esses valores que são
demonstrados em cada representação, aspecto que faz esse método tão eficaz. Pois
dependendo da realidade em estudo as respostas dadas as entrevistas, por exemplo,
serão falhas, os participantes descrevem o que o pesquisador deseja ouvir, então a
pesquisa se torna irrelevante por não apresentar as características reais dos espaços
em estudo.
Fica evidente que a representatividade colocada em cada desenho expresso
no mapa mental traz mais que uma simples ilustração desse meio, descreve suas
vivências, suas afetividades, expondo situações até então invisíveis, mesmo para
eles, que só foram descritas com o traçar minucioso feito por alguns jovens.
Para a execução da metodologia da Salete Kozel (2002) foi preciso a ajuda
do professor indígena colaborador para que utilizássemos o espaço da sala de aula
onde teríamos os vinte e dois jovens reunidos.
No espaço escolar podemos detectar o papel da escola na vida desses jovens,
mas não podemos nos distanciar da importância dada à educação patrimonial que é
vista como uma espécie de alfabetização cultural. Trazemos para à discussão Angelin
(2010, p. 55), que nos afirma que a educação patrimonial deve ser entendida como
agente mediador para a construção do conhecimento, o desenvolvimento do
pensamento crítico/reflexivo do patrimônio cultural.
A educação patrimonial vem a ser a base para os repasses e ensinamentos
culturais, pois só a partir do contato com a vivência dos seus predecessores que será
possível que o sujeito adote os valores praticados como seus e estruture os
significados com suas práticas.
Quando se opta por pesquisas que trazem os valores culturais de outrem, é
inevitável para a realização de tal discussão que nos voltarmos para a compreensão
dos seus “lugares” que “são pequenos mundos: o sentido do mundo, no entanto, pode
ser encontrado explicitamente na arte mais do que na rede intangível das relações
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humanas” de acordo com Tuan (1979, p. 421).
Todos os mundos criados individualmente são construídos a partir das suas
ações e tornam-se repletos de símbolos, que fazem desses espaços lugares dotados
de sentido, consequentemente preenchidos com o sentimento de pertencimento.
Espaços e lugares estão em sintonia e, nessa concepção, segundo Tuan
(1983, p. 6) podemos compreender “o que começa como espaço indiferenciado
transforma-se em lugar” e “as ideias de espaço e lugar não podem ser definidas uma
sem a outra”, esse caminhar junto dos conceitos de espaço e lugar caracteriza as
vivências de um dado povo, consequentemente justificando muitas práticas exclusivas
de cada coletivo.
A partir do conceito de lugar, surge a necessidade de aplicá-lo rigorosamente,
pois se trata do vivido, da afetividade de cada indivíduo com o seu próprio meio, sendo
assim, dentro do nosso estudo é primordial a fidelidade13 as descrições desses
lugares em que os valores se perpetuam e concretizam-se e retratam o povo Oro
Waram.
Além dos lugares, os territórios também farão parte dessa discussão, aqui
defendido por Bonnemaison (1981, p. 253), que o define como sendo: "um conjunto
de lugares hierárquicos, conectados por uma rede de itinerários [...] os grupos e as
etnias vivem uma certa ligação entre o enraizamento e as viagens".
O meio indígena é um território que traz suas características e hierarquias de
forma acentuada dentro da organização, as lideranças exercem o papel de manter a
ordem e guiar seu povo voltado aos ensinamentos dos antepassados, além de
solucionar os conflitos internos que se concretizam diariamente, mantendo as
hierarquias dentro da aldeia.
Os povos indígenas são organizados tanto por seus próprios valores como
também a partir das interferências externas que lhes foram impostas, de certa forma,
o tradicional já não é praticado na integra, muitos povos o perderam a partir do
momento que aderiram ao aperfeiçoamento das técnicas. Torna-se relevante
compreendermos o que realmente vem a ser uma cultura tradicional.
Diante das dúvidas sobre como lidar com a realidade Oro Waram, buscamos
em Giddens (1991, p. 38) a seguinte colocação:
13

Levar em consideração as falas e as representações indígenas, independente de experiências
anteriores.
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Nas culturas tradicionais, o passado é honrado e os símbolos valorizados
porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um
modo de integrar a monitoração da ação com a organização tempo-espacial
da comunidade. Ela é uma maneira de lidar com o tempo e o espaço, que
insere qualquer atividade ou experiência particular dentro da continuidade do
passado, presente e futuro, sendo estes por sua vez estruturados por práticas
sociais recorrentes. A tradição não é inteiramente estática, porque ela tem
que ser reinventada a cada nova geração conforme esta assume sua herança
cultural dos precedentes.

Podemos nitidamente identificar a aplicação das palavras de Giddens na
realidade em estudo, que por mais que os jovens indígenas busquem viver os
aspectos culturais descritos por seus idosos, faz parte da evolução dos seres vivos
não permanecerem estáticos no espaço que produzem. Precisam reestruturar-se de
acordo com o tempo em que vivem e não podem distanciar-se completamente das
modificações espaciais que são organizadas socialmente, principalmente diante da
estrutura política e econômica em que se encontra o Brasil.
No entanto, para compreendermos esse meio indígena que proporciona o
encontro de gerações e de valores, precisamos entender qual o papel que os símbolos
exercem para esses povos e as ideologias que movimentam a totalidade do território
Lage Velho.
Diante da preocupação com os aspectos ideológicos, fomos buscar base
teórica em Cassirer (1994, p.141), que nos afirma que “é inegável que o pensamento
simbólico e o comportamento simbólico tenham traços mais característicos da vida
humana e que todo processo da cultura humana está baseado nessas condições”.
Logo, temos nas simbologias as consequências das ações praticadas pelos
coletivos humanos a partir da construção das suas histórias, então, essas ideologias
passam a se concretizar nos objetos que passam a adquirir sentido, assim, podemos
afirmar que as organizações sociais constroem e moldam, ao longo do tempo, as suas
marcas, essa construção proporciona o movimento da sociedade e suas diversidades
culturais.
Na realidade vivida pelo povo Oro Waram, os símbolos estão presentes dando
forma aos valores executados. Neste trabalho, referimo-nos aos objetos dotados de
sentido enquanto marcadores territoriais, podemos citar as pinturas dos corpos, as
falas, as vestimentas, plantações, ou seja, praticamente todos os aspectos
apresentados em determinado espaço estão embutidos de simbolismos.
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Mas como se estruturam esses marcadores? E como detectar sua presença?
Segundo Almeida Silva (2015, p. 51):
A concepção de ‘marcadores territoriais’ pode ser compreendida a partir dos
símbolos que ocorrem enquanto espaço de ação, definem territorialidades
vinculadas a cosmogonia e experiências espaciais e possibilitam a formação
das identidades culturais, do pertencimento idenitário.

Assim, diante da identificação de marcadores foi possível averiguarmos a
existência de especificidades no nosso objeto de estudo, assim sendo, conseguimos
selecionar pontos relevantes a serem investigados durante a pesquisa participante,
ressaltando a presença do marcador linguístico como uma referência cultural do povo
Wari.
Para

identificarmos

tais

marcadores

e

podermos

compreendê-los,

consideramos como fator importante para o estudo a realização de atividade práticas
que empoderassem os nossos colaboradores, consequentemente conseguimos uma
participação mais efetiva, o que foi um grande avanço, pois não estavam agindo de
forma isolada na aldeia, estávamos lidando com agentes ativos que nos ajudaram a
retratar suas identidades de forma que se aproxime o máximo do que nos foi permitido
da realidade ali vivida.
Com base nas contribuições dadas pelos colaboradores e, de acordo com as
nossas leituras, entendemos que as “identidades” não podem ser perdidas nas
descrições do “outro”, porque os que estão alheios às vivências apenas descrevem
ao que é visível, não realizam interpretações sobre os contextos envolvidos em cada
prática cultural.
De acordo com as palavras de Tuan (1983, p.12):
As pessoas olham para trás por diferentes razões, mas uma é comum a
todos: a necessidade de adquirir um sentido do eu e da identidade [...]. Os
objetos seguram o tempo. [...] Para fortalecer nosso sentido do eu, o passado
precisa ser resgatado e tornado acessível.

Com base em tal colocação, precisamos nos remeter ao passado para
conseguirmos compreender tanto a nós mesmos quanto ao espaço que habitamos,
até porque não podemos apagar o nosso passado ou se apropriar do passado de
outrem, pois são as nossas memórias que nos caracterizam.
Sendo assim, é praticamente impossível que consigamos expressar o “eu” do
nosso colaborador. A inserção no mundo do outro deve acontecer para que as
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descrições sejam as mais próximas possíveis das reais vivências executadas por
determinado povo.

2.3 A EXECUÇÃO METODOLÓGICA
A princípio foi realizado levantamento de dados bibliográficos, em que
buscamos, nos mais diversos autores, ideias semelhantes as nossas experiências
para que assim pudéssemos estruturar pontes entre pesquisas já realizadas e o
trabalho a ser executado, com o intuito de dar maior credibilidade à proposta
apresentada, como também construir textos que expusessem os valores culturais do
povo em estudo, assim, as percepções de mundo descritas pelos jovens indígenas
Oro Waram poderão ser lidas por outras realidades.
A pesquisa documental aconteceu em parceria com a FUNAI14,em que
contamos com o apoio dos indigenistas locais, que se colocaram à disposição desde
o início do trabalho, enquanto colaboradores desta pesquisa.
Outro órgão público que contribui para que obtivéssemos maiores
informações sobre os índices escolares indígenas foi a Secretaria de Educação de
Guajará-Mirim e Secretaria Estadual de Educação - SEDUC, que oferece assistência
educacional às escolas sediadas nas aldeias que, apesar das inúmeras dificuldades
enfrentadas, têm buscado acompanhar esse ensino “diferenciado15 ” que acontece
nas aldeias do município.
A Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé também nos auxiliou na
construção da pesquisa que, mesmo iniciando seus estudos no município, possui
informações importantes para a estruturação deste texto, assim como a Fundação
Nacional de Saúde (FUNASA), que se faz presente na aldeia.
Durante o estudo de laboratório, foram realizadas análises das referências e
informações fornecidas pelos órgãos públicos, anteriormente citados, na busca de

14

Sediada em Guajará-Mirim - RO.
Conteúdos curriculares adaptados aos aspectos culturais, como, por exemplo, o calendário das
festividades de cada povo é inserido no calendário escolar.
15
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escritos que melhor se adequassem à realidade estudada, para que as informações
não fossem organizadas de forma incoerente, comprometendo o resultado deste
trabalho.
A fase empírica aconteceu em parceria com o Instituto Federal de Rondônia
(IFRO), que tem o intuíto de atender às populações indígenas de Guajará-Mirim - RO,
município que apresenta uma população indígena com um quantitativo considerável
de aproximadamente seis mil habitantes, logo possui a necessidade de valorizar e
proteger a identidade dessas populações.
A valorização e proteção da identidade de um povo é um processo a ser
realizado em longo prazo, não podemos agir de forma pretérita em relação às
diversidades culturais. Levando-se em consideração que cada realidade necessita de
estudos específicos, pois esse povo é único e os métodos de valorização e proteção
adotados para uns podem não surtir efeito para outros, já que devemos levar em
consideração suas especificidades.
Então, traçar estratégias para se manter valores culturais, só será possível
junto às lideranças e ao povo indígena no seu coletivo, que são os organizadores das
suas atividades cotidianas, consequentemente, são os únicos que podem evitar que
algumas práticas se tornem vulneráveis ao esquecimento caso não haja ações que
visem a sua realização com frequência.
O ato de realizar as festividades praticadas no passado proporciona o retorno
às bases culturais de um povo, pois, a partir do momento que os jovens passam a
executar rotineiramente suas tradições, passarão a enxergar essas ações de forma
comum aos seus valores.
Ficam evidentes comportamentos apreensivos demostrados por alguns
jovens Oro Waram durante execução de atividades propostas na aldeia, em que
realizam o resgate cultural, são nítidas as atitudes envergonhadas, que em alguns
casos atrapalham a realização das atividades, pois deixam de ser executadas por
causa da falta de intimidade como tal prática, levando em consideração que os rituais
mais específicos de uma dada festividade não são realizados com frequência e isso
torna os jovens alheios a sua prática.
Em busca de compreender a realidade dos Oro Waram, adotamos como
estratégia a pesquisa participante, que segundo Gil (2002, p.150):
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A descoberta do universo vivido pela população implica compreender, numa
perspectiva interna, o ponto de vista dos indivíduos e dos grupos acerca das
situações que vivem. Para tanto, os pesquisadores devem adotar
preferencialmente técnicas qualitativas de coleta de dados e também uma
atitude positiva de escuta e de empatia. Isso pode implicar conviver com a
comunidade, partilhar seu cotidiano.

Assim, a pesquisa participante oferece condições para que todos os
envolvidos possam interagir durante a execução metodológica e minimizar a relação
entre dirigente e dirigidos, esse tipo de pesquisa geralmente é usado para estudo com
grupos menos favorecidos, desmitificando o conceito de objeto de estudo quando nos
referimos aos nossos colaboradores.
Praticar a pesquisa participante com povos tradicionais exige uma série de
outros cuidados, além dos trâmites documentais exigidos, devemos nos preocupar
com as ações que iremos realizar na aldeia, pois qualquer atitude que contrarie os
seus modos culturais pode ocasionar o término do trabalho sem que os objetivos
tenham sido alcançados.
Tal pesquisa foi estruturada a partir de visitas agendadas, sempre com
antecedência, para que as atividades propostas fossem realizadas, mesmo assim, em
alguns encontros, não foi possível concretizar os planos, pois imprevistos aconteciam
na aldeia e era necessária a saída dos nossos colaboradores até a cidade.
Os primeiros contatos com os povos Oro Waram aconteceram em 2015, antes
mesmo do ingresso no programa de mestrado da UNIR. As visitas aconteceram sem
compromisso de ambas as partes. Só a partir de agosto de 2015, as visitas passaram
a ser realizadas com cunho científico.
O projeto de pesquisa foi apresentado em setembro de 2015 durante um dos
encontros com as lideranças da Terra Indígena Igarapé Lage, foi exposto em língua
portuguesa e traduzido para a língua materna os principais aspectos que caracterizam
o referido trabalho, objetivos, metodologias e outras questões relevantes, que
surgiram das perguntas feitas pelos indígenas ali presentes, lideranças e alunos de 6º
ao 9º ano, para que fosse compreendido o porquê da realização de tal estudo.
Os esclarecimentos ocorreram tanto de forma oral como por meio escrito
através dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, que tem no seu
texto, além dos objetivos e metodologias utilizadas, as explicações sobre os termos
emitidos pelo CEP e CONEP, esclarecendo as dúvidas a respeito dos trâmites que

38

deveriam acontecer antes da etapa empírica da pesquisa, ressaltando a importância
da fiscalização dos trabalhos a serem realizados quando nos referimos aos povos
indígenas e o uso de sua imagem.
No período de setembro a dezembro de 2015, dedicamo-nos à construção do
projeto para regularizar a pesquisa. Em janeiro de 2016, organizamos o nosso
calendário de visitas.
Sempre que necessário, podíamos ter acesso à aldeia Lage Velho, fato que
estreitou a cada visita os laços entre a aldeia e os pesquisadores, pois essa
acessibilidade favorece a tranquilidade na coleta dos dados.
Outro fator que proporcionou os laços de confiança neste trabalho se
concretizou com a parceria com o Instituto Federal de Rondônia - IFRO, que por
possuir alunos indígenas no seu quadro de alunos, possui interesses nos resultados
do projeto, pois contam com as respostas adquiridas, para traçar metas para seu
público estudantil, nos níveis: médio, subsequente e superior.
O interesse da rede federal e estadual, nos nossos trabalhos, justifica-se no
fato que pesquisa trata de alunos que ainda irão ingressar no ensino médio, sendo
assim, conhecer essa realidade antes do seu ingresso na instituição contribui para
que haja um acolhimento e entendimento dessas dificuldades que serão encontradas
no processo de adaptação cultural como também no ensino aprendizagem.
Sabendo do apoio dado por outras instituições, iniciamos nosso trabalho
empírico em agosto de 2016, durante a aula do Professor Francisco Oro Waram, na
turma do ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano.
Em conjunto com o questionário, foi sugerido que os jovens Oro Waram
construíssem mapas mentais. Foi a partir dessa metodologia, tão essencial ao nosso
trabalho quanto às respostas dadas aos questionários, que conseguimos detectar
pontos em comum entre os nossos colaboradores.
Foi com o auxílio das imagens que passamos a entender uma série de
questões que foram expostas nos questionários, mas que não faziam sentido até a
sua junção com a representatividade dada ao espaço vivido nos mapas mentais.
Podemos perceber nas respostas adquiridas, mesmo diante das dificuldades
de escrita e os receios de serem identificados, a representatividade de coisas, vistas
como ruins, para seu povo, mas que foram identificados nos mapas mentais.
Além dos alunos, foram ouvidos os demais moradores que demonstraram,
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além de curiosidade, o interesse pelo trabalho que estávamos desenvolvendo junto
aos seus jovens na sede da escola. Os diálogos com os moradores da aldeia
aconteceram durante as visitas, pois sempre há uma família reunida debaixo de
árvores disposta a conversar, nesses momentos, muito do mundo indígena é
compreendido de forma clara e sem personagens fictícios16 .
Alguns dados foram coletados de forma inesperada, o que exigiu muita
atenção às falas, pois nos momentos mais inusitados como uma carona dada até a
cidade, casos eram descritos sem que estivéssemos preparados para anotações ou
gravações de áudio, só nos restava a atenção a todas colocações diante das
conversas no nosso trajeto de 35 km.
Ao todo foram oito visitas agendadas à aldeia, além das idas sem aviso, que
aconteciam quando surgiam dúvidas, sendo necessários esclarecimentos por parte
dos nossos colaboradores.
A pesquisa teve duração de dois anos, de 2015 a 2017, em que foi possível
além de estudar, analisar e descrever os espaços, vivenciar cada momento ao lado
dos nossos “parentes” como somos tratados hoje. Podemos afirmar que, nesse
período, construímos laços de confiança que foram essenciais para estruturarmos as
etapas a serem executadas do nosso trabalho.
Diante da coleta de dados e da análise dessas informações, chegamos a
resultados qualitativos e quantitativos, que expressam e descrevem o modo de viver
desses jovens.
De acordo com Goldenberg (2000, p.63), “a pesquisa quali-quantitativa
articula dados quantitativos e qualitativos, visando abranger a máxima amplitude na
descrição, explicação e compreensão do objeto de estudo”.
Assim, podemos averiguar tanto de forma quantitativa quanto qualitativa as
informações que foram coletadas no decorrer dos dois anos de convivência com o
povo Wari, uma vez que apenas o uso de dados quantitativos não seria suficiente para
compreendermos as vivências de um aglomerado de pessoas, por isso se fez
significativo o uso de características qualitativas.
O qualitativo vem nos mostrar que o subjetivo, muitas vezes tido como

16

Usamos o termo personagens fictícios para nos referirmos aos entrevistados que respondem o que
se deseja ouvir, no caso das nossas abordagens com os demais indígenas sentimos a espontaneidade
a cada fala.
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insignificante para trabalhos científicos, também pode nos proporcionar descrições
essenciais de fatos ou objetos específicos da realidade em estudo, enriquecendo as
transcrições sobre o modo de viver dos jovens Oro Waram.
O quadro 01 traz o cronograma de visitas que realizamos durante os anos de
2015 a 2017, nas quais conseguimos construir uma relação de respeito para com os
Oro Waram.

Quadro 1 - Cronograma de visitas realizadas de 2015 a 2017

Data
Atividade realizada
12/06/2015 Primeira visita a aldeia - momento de interação em que foi possível nos
familiarizarmos com o ambiente no qual iríamos desenvolver a pesquisa.
16/07/2015 Solicitação da autorização para a construção do projeto de pesquisa junto às
lideranças indígenas, para que a partir dessa aceitação fosse construído o
projeto a ser executado, como também a elaboração dos termos de Livre
Consentimento para legalizamos a nossa pesquisa.
22/08/2015 Apresentação do projeto para o povo Oro Waram, na sede da escola estadual
de ensino fundamental II.
04/10/2015 Visita para estreitar os laços – a partir desse momento passamos a frequentar
o espaço indígena enquanto pesquisadores oficialmente.
18/12/2015 Conhecer o trabalho realizado pelos agentes de saúde, diante da
precariedade visível das instalações do posto de saúde, vimos a necessidade
de passar um dia de trabalho ao lado do agente comunitário de saúde para
compreendermos a essência da presença dos métodos de saúde praticados
pelos “brancos” no interior das aldeias e verificarmos na sua funcionalidade
as suas ações cotidianas.
11/01/2016 Coleta de dados entre populares, o trabalho de campo nos propomos a ouvir
cada indígena que tivesse interesse no nosso trabalho, então abordamos
mulheres, idosos, crianças. Todos que se disponibilizaram foram ouvidos,
direta ou indiretamente foram fundamentais para a compreensão de tal
realidade.
06/02/2016 Reunião com o colaborador Francisco Oro Waram, para tratar de assuntos
relevantes sobre nosso trabalho junto ao colaborador, pois nos dirigíamos a
ele sempre que alguma contradição nas falas dos nossos participantes era
percebida, então buscávamos nele a análise do que era real ou não dentro da
aldeia.
16/04/2016 Culminância do projeto “Wai na”, projeto organizado pelos docentes do IFRO,
com a participação da Prof.ª Drª Maria das Graças e sua turma da Geografia
e Gênero, que se fizeram presentes para prestigiar o encontro cultural
oferecido pelo povo Wari.
01/09/2016 Aplicação dos questionários / construção dos mapas mentais.
06/02/2017 Reunião com o colaborador Francisco Oro Waram, para realizarmos análises
sobre os mapas mentais e entendermos alguns símbolos que foram
representados pelos jovens.
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27/03/2017 Atendimento domiciliar à aluna de licença maternidade e conversa com a
família sobre educação e seus objetivos em relação aos filhos.
10/04/2017 Reunião com o colaborador Francisco Oro Waram, nosso último encontro
para tratarmos de assuntos referentes aos questionários e aos mapas
mentais, e organizar as festividades referentes à semana do indígena.
18/04/2017 Culminância do projeto: Semana cultural indígena, realizada na sede do
município onde foi possível trazer a cultura indígena sem nenhum abuso da
sua imagem, sem distinção étnica, foi simplesmente um encontro entre jovens
da mesma faixa etária e seus mundos.
Fonte: Schoaba, Erica S. A., Guajará-Mirim – RO, 2017.

Em algumas das nossas idas à aldeia, as lideranças indígenas nos
procuravam para nos questionar sobre algumas situações a respeito de como
gerenciar a Associação Comunitária, pois possuem dificuldades na construção de
projetos para beneficiar seu povo e viam na nossa presença uma alternativa para
buscarem soluções para seus problemas.
A dificuldade com as regras para elaborar documentos nos aproximou dos
responsáveis pela associação, pois até então tinham que se deslocar até a cidade
para perguntar assuntos simples na maioria das vezes, com a nossa presença
frequente foi possível reduzir esse deslocamento.
Como já foi dito anteriormente, muitos dos nossos encontros dependiam da
disponibilidade dos nossos colaboradores. Mesmo sendo os jovens os nossos
participantes exclusivos, necessitamos da presença dos seus responsáveis para que
nos acompanhem durante as atividades. Vale ressaltar que optamos por realizar a
pesquisa sempre na presença das lideranças, para que não houvesse mal-entendidos
e a nossa pesquisa não fosse comprometida.
Os jovens participantes da pesquisa tiveram suas identidades preservadas,
para que não se concretizasse nenhum desconforto após a publicação e divulgação
das informações coletadas. Além disso, prezamos pelo sigilo das imagens dos nossos
participantes, decisão essa acertada entre pesquisadores e colaboradores desde o
primeiro contato.
Foi uma honra para nós realizarmos um trabalho inovador com um povo que,
até então, não possuía escritos a respeito da sua história, então nos coube valorizar
a oportunidade dada de conhecer um pouco dos seus valores culturais.
O povo Oro Waram e seus parentes, que vivem na Terra Indígena Igarapé
Lage, doaram-se ao nosso trabalho e mostraram-se acolhedores, mesmo sendo nós
estranhos em seu meio, permitiram-nos observações sobre o seu espaço vivido.
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Então coube a nós respeitarmos o espaço dado à ciência e realizar adequadamente
cada atividade proposta. Essa foi a postura adotada do princípio ao fim da pesquisa,
além da gratidão por sermos aceitos entre eles.
A expressão “conhecer um pouco”, usada anteriormente, é justificada pelo
fato de que não é possível adentrarmos a uma determinada realidade e a
conhecermos totalmente e ainda menos quando essa realidade pertence a um povo
que teme a presença do outro. Logo, o nosso acesso é cordial, mas restrito, pois
limitações são impostas.
Essas informações poderão ser o princípio para muitos outros estudos a
serem realizados com a cultura Oro Waram, não nos esquecendo da experiência que
nosso mediador Francisco Oro Waram, licenciado em Educação Básica Intercultural
e pós-graduação em Gestão Escolar Disciplinar e Intercultural pela Unir de Ji-Paraná
– RO.
Então, outras linhas de pensamento poderão surgir nessa imersão ao mundo
acadêmico, proporcionadas aos povos indígenas da nossa região norte que, por
muitas vezes, foi e é caracterizado como ser incapaz, mas encantado, que habita as
matas, concepção essa idealizada do que é o indígena hoje. Nesse sentido, foi preciso
realizar um levantamento histórico das concepções que moldaram e que moldam a
imagem do indígena sem ao menos conhecer suas realidade e vivências.

2.4 A VISÃO EXTERNA DO INDÍGENA
Entre os escritos literários, possuímos algumas obras que descrevem uma
visão sonhadora, um mundo encantado dos indígenas, que os idealizam em meio às
belas histórias românticas, com matas e personagens virgens, os guerreiros, uma
realidade moldada no lendário, um retrato imaginário da figura do indígena e da sua
história.
Segundo Medeiros (2007, p. 42):
Esse índio idealizado no Romantismo não retrata a realidade do seu povo,
que sempre foi esquecido. Não basta dizer que o índio foi o primeiro habitante
e o dono da Terra, deve-se tentar discutir e refletir sobre o porquê do índio
ter sofrido tanta discriminação e estar a margem da sociedade e da História.

De acordo com a citação acima, descrever as belezas que foram idealizadas
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da vida indígena não é o suficiente para explicar sua história, suas lutas e conquistas
ao longo do tempo, devem ser expostas para que os demais tenham conhecimento
das vivências praticadas por eles e o entendimento do quando suas ações foram
marcantes e grandiosas.
Assim, fez José de Alencar, quando descreveu seus personagens no romance
Iracema, de forma a romantizar a colonização cearense. Em uma das falas de
despedida do personagem Martim, par romântico de Iracema, temos: “Bem-ido seja o
hóspede, como foi bem-vindo à cabana de Araquém” (2013 [1865], p.57). Em que o
Pajé se despede do “hospede”, acolhido por seu povo e que conquistou o coração da
virgem, são falas que idealizam uma história de violência em algo encantado sem
danos culturais para os povos originários, afirmar que não houve danos aos povos
indígenas, essa imersão cultural chega a ser uma ingenuidade por parte dos
defensores de tal ideia, foram interferências gigantescas que alteram drasticamente o
modo de vida dos povos nativos.
Tratar o visitante com gentileza, como é exposto no romance, chega a ser
contraditório dentro do cenário descrito pelos indígenas atualmente, ao relatarem as
descrições dos seus antepassados a respeito dos contatos entre os povos, nos
períodos em que as relações pessoais ainda eram raras, então, como imaginar que
esses contatos amigáveis poderiam ser reais?
É tanto quanto difícil de darmos credibilidade aos relatos positivos das
relações interpessoais entre tais etnias, no período colonial, pois contamos com dados
reais da redução ou em muitos casos da extinção de etnias quando houve a
aceleração no processo de desbravar as terras desconhecidas como o interesse nas
riquezas que as referidas terras ofertavam.
Diante das perdas culturais, materiais e territoriais concretizadas no tempo,
os povos indígenas necessitam de barreiras, para que não sejam violados tão
explicitamente. Indígenas adultos, que sofreram e sofrem com os conflitos externos,
consideram que se estivessem próximos aos centros urbanos, talvez não existissem
mais nenhum dos seus e não haveria vestígios dos seus valores culturais.
Foi a partir dessa necessidade imposta pelas lideranças indígenas de mostrar
que estão vivos culturalmente que é tão importante para o meio acadêmico buscar
descrever e compreender os espaços que são construídos por povos tradicionais.
No entanto, as produções científicas não conseguem representar os valores
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de um povo, pois podem trazer olhares diferenciados para as práticas realizadas por
seus colaboradores. Não se trata de questionar o porquê das ações praticadas pelo
outro, mas de buscar a compreensão da sua vivência e ser capaz de compartilhar dos
símbolos de uma dada cultura.

2.4.1 O decifrar
Na busca pelo entendimento dos fenômenos culturais apresentados pelo povo
Oro Waram, encontramos na Geografia, enquanto ciência, os instrumentos para
compreendermos as realidades em estudo utilizando métodos que não interfiram os
cotidianos em estudo, na busca pelo entendimento das alterações espaciais que se
concretizam com o fazer história de cada ser.
De acordo com Claval (2011, p. 61), “a geografia é uma ciência da
observação” [...] e o geógrafo “é um homem de contato, sempre pronto a interrogar as
palavras e a escutá-las”. Ou seja, o geógrafo é um profissional essencial para o
desvendar do mundo, sendo sua atuação fundamental para a pesquisa.
Assim, temos na geografia a concepção de que cada indivíduo apreende seu
espaço de forma única, consequentemente as avaliações ou descrições dos espaços
são diferenciadas, sendo específicas de cada indivíduo e de cada realidade
experimentada, como também única para cada pesquisador.
Sendo assim, a percepção sobre o espaço indígena, descrita pelos jovens Oro
Waram, é diferenciada da visão que os jovens urbanos apresentam dos seus meios.
Podemos citar os aspectos culturais como um dos maiores fatores nessa distinção
entre as verdades dos jovens. Cada um dentro do seu meio retrata as suas relações
de afetividade com os seus espaços tornando-os únicos.
Para entendermos as realidades, que nos são apresentadas, é preciso uma
ruptura dos pré-conceitos em relação ao modo de vida indígena, então
proporcionamos aos jovens, condições para que se expressassem e demonstrassem
que sua cultura está viva, e que sua história de conquistas merece ser descrita e
exposta para outros povos e ser vista pelas demais etnias de forma respeitosa.
A resistência cultural para manter seus valores e seus territórios é umas das
principais

características

dos povos

indígenas,

instiga

a

curiosidade

dos

pesquisadores a realizar estudos sobre seu modo de vida, logo, ter acesso às suas
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representações, valores e identidades, é de grande valia, tanto no que se refere ao
conhecimento científico, como também para desmistificar algumas verdades impostas
pelo senso comum, que prejudica o modo de vida das populações tradicionais e os
aprisiona em seu mundo, em que são moldados por uma percepção de etnia
inferiorizada.
Classificar indivíduos enquanto seres inferiores, culturalmente, que seus
valores não são significativos ou algo do tipo, tal classificação traz o sentimento de
incapacidade para os indígenas, não por serem incapazes de se desenvolverem
perante a sociedade, mas por uma limitação que lhes foi imposta, historicamente,
“coitado do índio”, como se o jovem, por ser indígena, não fosse apto a viver em
qualquer meio social que desejar, ou estudar e se destacar seja lá qual for o nível
educacional que venha a cursar.
Com as limitações sociais alicerçadas nas relações humanas, deparamo-nos
com um coletivo que admite possuí-las, mesmo diante de tais obstáculos se
caracterizam como capazes de conquistar seus objetivos.
A falta de incentivo aos indígenas, tanto na Lage Velho como de forma geral,
para que busquem seus objetivos ainda é realidade nas TIs, obviamente a demanda
de dificuldades é existente, o conhecimento de todas as autoridades que conhecem
as realidades das aldeias é necessário.
Geralmente, as demandas em relação à saúde e educação, são levantadas
pelos órgãos públicos, mas caem no esquecimento, consequentemente, as mesmas
precariedades (educação, saúde, saneamento básico) permanecem a fazer parte da
rotina dessas pessoas.
Para que as dificuldades indígenas sejam vistas além dos seus limites
territoriais é necessário buscar estruturar a organização das aldeias. No caso da Lage
Velho, quando os seus moradores conseguirem, a partir das suas próprias
capacidades, espaço na sociedade e que esse reconhecimento seja além dos seus
aspectos culturais, será possível conquistar seus desejos além dos seus limites
territoriais.
Os ganhos dos indígenas partem de uma série de conquistas, entre elas
podemos citar a inserção do mundo acadêmico no meio indígena, assim foi vista a
possibilidade de expor suas histórias, entretanto contada por seus protagonistas, pois
observar e descrever já não é suficiente, as informações dadas por eles traz um olhar
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diferenciado sobre o mesmo objeto.
Nas descrições de Ruy Moreira (2011, p. 52), foram abordadas as
necessidades de se refletir sobre o espaço enquanto produto da história homem/meio,
assim, exaltar os sujeitos, valorizar quem realmente produz o espaço em análise se
tornou essencial para a construção do conhecimento.
A relação homem e meio deve ser interpretada na sua essência e levada em
consideração suas especificidades. As representações que nossa visão detecta
podem não demonstrar nitidamente os valores ali praticados. Assim, partimos do
pressuposto que as percepções são únicas de cada ser, a visão que as lideranças
indígenas possuem da organização da sua comunidade são diferentes das dos
sabedores, como também dos que são estranhos à realidade.
Assim como o olhar dos sabedores também traz um peso relevante no
entender desse espaço, são eles os responsáveis pelos relatos dos festejos, dos mitos
e seus rituais, como também dos medicamentos fito terapêuticos e os detentores da
língua e dos valores.
Por apresentarem tanto saber esses idosos recebem o respeito de todos que
vivem na aldeia, os não indígenas que se adaptaram à vida nas aldeias compreendem
a função que esses sabedores executam para que as práticas culturais não sejam
esquecidas.
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3 O COMPREENDER: ESPAÇO GEOGRÁFICO DO IGARAPÉ LAGE

Figura 2 - Primeiras residências da Aldeia Lage Velho

Fonte: Schoaba, Erica S.A., Guajará-mirim-RO, 2016.

O espaço indígena representado na figura 02 nos mostra a organização dada
à aldeia, no sentido de possuir uma via de acesso central e, a partir dela, os demais
caminhos são traçados dando forma à estrutura socioespacial da Terra Indígena.
As questões referentes às TIs são muitos comuns, ultimamente há muito
interesse nesses espaços em busca de direitos para realizarem a exploração das suas
riquezas. Além das questões territoriais, outros fatores também se tornam relevantes
dentro das maiores dificuldades enfrentadas por povos tradicionais.
Entre as principais problemáticas temos, de acordo com a pesquisa de
opinião, encomendada pelo ISA, Instituto Sócio Ambiental, ao Ibope, em 2000, “a
maioria dos brasileiros (68%) apoia a demarcação e o tamanho atual das TIs (Terras
Indígenas). Os entrevistados disseram que os três maiores problemas dos índios são:
invasão de terras (57%), desrespeito à sua cultura (41%) e doenças transmitidas pelos
brancos (28%)” (Sic).
Diante dos pontos citados acima, como as principais causas das dificuldades
vividas atualmente nas aldeias, a pesquisa do ISA nos traz temáticas como a
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discriminação com a cultura indígena, mesmo sendo dados dos anos 2000, ainda está
presente nos desafios a serem suportados pelos indígenas independente da sua
localização.
Assim, passamos a nos questionar sobre até que ponto o desrespeito aos
indígenas de uma forma geral17 afeta na vida dos jovens Oro Waram, pois as relações
entre as culturas acontecem, geralmente, por imposição. Tanto que nos deparamos
com indivíduos com a visão limitada, todavia encontramos outras pessoas que
acreditam ser os seus valores corretos e os mais convenientes a serem praticados.
A situação é preocupante, porque pode ocasionar aos jovens a perda da
essência nas suas práticas tradicionais e desencadear uma inserção brusca na cultura
do outro, para sentirem-se incluídos no modelo atual de organização social,
caracterizado como padrão a ser seguido.
No entanto, essas alterações de vivências, provocam graves consequências
para os indígenas que caem no meio urbano com pouca ou sem nenhuma instrução.
Dessa forma, torna-se um ser de fácil manipulação e sofre com os preconceitos, por
não atender todas as exigências que o meio exige, consequentemente será excluído
de tal meio.
Provavelmente, os indígenas terão poucas chances de adquirir a estabilidade
econômica, que é uma das principais razões que os indígenas saem dos seus espaços
de origem, mas, infelizmente, são poucos que conseguem superar todas as barreiras
culturais e educacionais enfrentadas no meio urbano.
Entretanto, as possibilidades para que os indígenas conquistem seus espaços
existem de forma restrita, mas há. Então, com o espaço conquistado nesse meio social
e cultural, as buscas por resgates de identidade se tornam mais vigorosas, já que as
etnias passaram a se reencontrar culturalmente.
Esse reencontrar-se faz ressurgir os aspectos que até então estavam
adormecidos, o manter-se camuflado diante da sociedade não é mais necessário,
alimentar suas tradições surge como necessidade para cada povo. Essa atitude de
ser visto e reconhecido socialmente ocasiona o ressurgir dos símbolos que até então
estavam prestes a serem eliminados.
Essas alterações sociais são justificadas de acordo com Marshall Sahlins
17

Colocamos de forma geral, pois os preconceitos não são dirigidos a um povo específico, basta ser
indígena para que sejam tratados com inferioridade.
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(1997, p. 52):
[...] devemos prestar alguma atenção aos hesitantes relatos etnográficos
sobre povos indígenas que se recusavam tanto a desaparecer quanto a se
tornar como nós. Pois acontece que essas sociedades não estavam
simplesmente desaparecendo há um século atrás, no início da antropologia:
elas ainda estão desaparecendo - e estarão sempre desaparecendo.

Devemos refletir a respeito dos discursos que trazem o processo de
colonização como algo que trouxe melhorias para a vida dos povos nativos, discursos
esses que se contradizem quando se ouvem as falas dos povos indígenas
sobreviventes.
É comum nas histórias contadas pelos nativos, que vivem nas suas terras de
origem, as situações de perigo que seus parentes enfrentaram com os contatos com
os brancos. Tanto que hoje sabem que precisam ter acesso à informação não por uma
questão de inclusão social em outros espaços, mas para que possam manter sua
existência étnica.
Assim, não podemos descrever as práticas, valores de um determinado povo
a partir de achismos, afirmar que estão melhores assim ou de tal forma. Porque nos
seus discursos não teremos comprovação para determinadas colocações, pelo
contrário, deparamo-nos com descrições completamente distintas, relatam as formas
desumanas com as quais seus ancestrais foram tratados.
O extermínio aos povos nativos como descrito por Sahlins não é apenas um
fato pretérito. Quando o processo de imposição não é realizado como desejado pelos
invasores temos ciência que usam da violência física para atingirem seus objetivos.
Não são fatos sigilosos, temos acesso a tais informações na mídia
constantemente. A resistência em não desejar ser igual aos demais povos em muitos
casos ocasiona o seu desaparecimento, mas isso não tem calado os povos indígenas,
eles permanecem na luta pelo direito de habitar os seus espaços e de serem quem
realmente são.
No entanto, é importante ressaltar que as mutações culturais irão acontecer,
independente do espaço ou do povo, as ações humanas não param de construir novos
espaços, com essas mutações eventualmente a cultura de cada povo sofrerá
alterações, algumas drásticas ao ponto das identidades serem perdidas, outras de
forma lenta que mantém suas características ao longo do tempo.
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Mas o que realmente vem a ser cultura? De acordo com Botelho (2001, p.
110), cultura é “aquela que, levada às últimas consequências, tem em vista a formação
global do indivíduo, a valorização dos seus modos de viver, pensar e fruir, de suas
manifestações simbólicas e materiais”, ou seja, são todas as práticas realizadas por
um dado grupo. Já para Cuche (2002, p. 21), “A cultura é a soma dos saberes
acumulados e transmitidos pela humanidade, considerada como totalidade, ao longo
de sua história”, tudo que os seres realizam serão levados em consideração na sua
bagagem cultural e os caracterizarão daí em diante.
Para entendermos e conseguirmos aplicar o conceito de cultura na nossa
pesquisa foi preciso a junção de teorias a respeito para diagnosticarmos os aspectos
culturais da realidade em estudo.
Então, quando colocamos as forças de mudanças culturais nos embasamos
na percepção de Cassirer (1944, p. 363), que nos afirma que: “Se existe um equilíbrio
na cultura humana, só pode ser descrito como dinâmico, e não estático; resulta de
uma luta entre forças opostas”, são as alterações e suas ressignificações que fazem
da cultura um objeto de estudo de extrema grandeza, pois se trata sempre de algo
específico.
Essas alterações culturais necessitam de aspectos preexistentes e,
obviamente, não acontecem na individualidade, assim, Botelho (2001, p.2), nos
apresenta que é “Através da interação social dos indivíduos, que elaboram seus
modos de pensar e sentir, constroem seus valores, manejam suas identidades e
diferenças e estabelecem suas rotinas”, e assim cada aglomerado, por menos que
seja, consegue moldar seus próprios valores dotados de significado.
De acordo com Claval (2001, p. 63), “A cultura é a soma dos comportamentos,
dos saberes, das técnicas, dos conhecimentos e dos valores acumulados pelos
indivíduos durante suas vidas”. Sendo necessários os resgates culturais, nos quais os
jovens mantêm suas tradições para que não sofram com o fenômeno chamado de
etnogêse ou reetinização, que se trata da negação de suas origens.
A conceituação citada acima possibilita a ampliação do conceito de cultura
tomando como partida a coletividade na construção dos significados. Sobre essa
questão, Marilena Chauí (1995, p. 81) afirma “que todos os indivíduos e grupos são
seres e sujeitos culturais”.
No entanto, o negar cultural pode ser inevitável quando se tem a interferência
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marcante de outras práticas, que mantém as ações de antes no esquecimento. No
entanto, ao vivenciar momentos com os jovens participantes deste trabalho, estes
foram identificados como donos da sua própria cultura, são eles que possuem o
conhecimento do seu povo.
Para conseguirmos decifrar o mundo em estudo, devemos compreender, a
priori, alguns conceitos básicos além do de cultura, como por exemplo: território que,
de acordo com Almeida Silva (2007, p. 9) é:
Uma categoria de análise que oferece a percepção mais clara das variadas
dimensões de uma situação ou conflito, apresentando os grupos de
interesses que exercem influência e delimitam suas esferas de atuação
política, ditando as formas de poder e as relações sociais.

Com essa concepção de território, passamos a diagnosticar as formas de
poder que são executadas nos recortes espaciais por menores que sejam seus limites.
As hierarquias se estruturam naturalmente e passam a organizar os espaços dentro
seus próprios padrões culturais.
Para tratarmos do território Lage Velho, é essencial entendermos a sua
formação e organização, partimos da curiosidade de investigar o porquê da Lage
Velho e Lage Novo. Isso nos foi explicado, porque no passado houve uma epidemia
de doenças de “branco” no território que hoje é a Lage Velho, com medo da morte
descontrolada, os indígenas migraram para outro espaço para se protegerem da
ameaça que os rodavam. Com o fim da epidemia os dois territórios divididos pelo Rio
Lage passaram a ser habitados.
Os territórios são organizados de acordo com as orientações dos caciques e
suas lideranças indicadas pelo coletivo, trabalhar com tal conceito contribui na
construção da identidade dos indígenas, os recortes espaciais desses povos, a
delegação de poderes dado às lideranças, entre outras características do território,
retrata a vivência ali executada.
Outro importante conceito é o de identidade, que deve ser analisado levando
em consideração a construção das individualidades de cada povo, em que levamos
em consideração que os sujeitos têm suas próprias bagagens culturais e, obviamente,
identificam-se com elas.
Buscamos no trabalho de Castells (1999, p.22) que nos define identidade
como:
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O processo de construção de significado com base num atributo cultural, ou
ainda um conjunto e atributos culturais inter-relacionados, o (os) qual (ais)
prevalece (m) sobre outras fontes de significado. Para um determinado
indivíduo ou ainda um ator coletivo, pode haver identidades múltiplas.

Os indivíduos são capazes de possuir identidades diversas de acordo com as
afinidades, mas, geralmente, tem-se uma identidade originaria que caracteriza cada
ser na sua essência, tornando-o especial em determinados aspectos.
Essas identidades adquiridas não podem ser confundidas com os papéis
sociais impostos para homens e mulheres, as identidades são os significados
adquiridos e não os comportamentos executados por imposição social.
Essas identidades podem ser incorporadas e assumidas por todos que as
vivenciam. De acordo com Claval (2001, p. 179), há a “ideia de uma descendência
comum, de uma história assumida em conjunto”, podemos caracterizar os povos
indígenas que vivem e interagem com os seus coletivos. Esse conviver e interagir os
tornam íntimos e entregues aos valores culturais que herdaram dos seus ancestrais e
com os quais se identificam.
A integração entre os tempos passados, presente e futuro é responsável pela
manutenção das culturas que temos acesso, as informações, que se perpetuam nas
falas dos sujeitos, mantêm vivas as práticas de determinado povo. Até por que, se
houver rupturas drásticas entre os tempos, as resignações de identidade seriam
irreparáveis.
Se levarmos em consideração as percas e ganhos que todas as formas de
práticas culturais realizam, partiremos do princípio de que não há uma cultura que
mantenha os seus traços originais eternamente, já que “cada cultura segue os seus
próprios caminhos em função dos diferentes eventos históricos que enfrentou”
(LARAIA, 1986, p.34).
Essa colocação nos faz refletir a respeito das distinções entre os próprios
povos indígenas que vivem na mesma TI, há uma miscigenação entre etnias e cada
uma vem com seus valores, a partir da convivência passam a executar outros. No
entanto, isso não impede que as diversidades culturais existam em cada meio. Mesmo
que seja um recorte espacial pequeno, suas especificidades poderão ser identificadas
diante do todo em que vivem.
Tais mudanças culturais influenciam diretamente na construção dos espaços,
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a interligação espaço e cultura estão em constante transformação.
3.1 ESPAÇO TRANSFORMADO
O modo de vida contemporâneo tem se alterado de forma extremamente
rápida, as pessoas que se encontram nos lugares mais isolados passam a utilizar as
alterações que as tecnologias oferecem.
Consequentemente, os povos indígenas modificam o meio de forma
inconsciente para adaptá-lo ao seu modo de vida, tal fato é justificado pelo uso de
vários utensílios, até então desconhecidos ou sem utilidade aparente, que passam a
ser necessários a sobrevivência humana.
Dessa forma, as tecnologias atingem todos os espaços, além disso,
incentivam o surgimento de novas necessidades sociais, em que os sujeitos passam
a usufruí-las de tal forma que se tornam itens indispensáveis para a sua sobrevivência.
A partir do momento que passamos a valorizar objetos, recém-criados por
uma minoria, que visa o comodismo físico e mental dos demais, ou melhor, que
desejam manipular a massa alienada a seu favor, deixamos de enxergar as realidades
que ainda se estruturam através da produção artesanal.
As pessoas, que habitam as terras indígenas, ainda se dedicam às práticas
tradicionais, possuem maior qualidade de vida, por ainda realizarem parte dos seus
hábitos alimentares e a prática de esforços físicos cotidianamente, o que parece
atraso dentro da nova organização mundial tem sido visto como uma alternativa para
uma série de problemas atuais de saúde.
Esse esquecimento do tradicional é algo que vem sendo imposto em
consequências das interferências dos novos sistemas que se estruturam nas
sociedades contemporâneas, que passam a modificar o modo de vida de todos que
passam a usufruir das suas inovações.
O indígena, ao ser inserido nessa nova organização espacial, tornou-se alvo
fácil para as pessoas mal-intencionadas que se visam apenas os retornos financeiros
que podem adquirir ao adentrarem Terras Indígenas. Por exemplo, os madeireiros, os
exploradores de minérios, entre outras formas de exploração, beneficiam-se da
variedade de recursos que o meio natural oferece.
Com a baixa fiscalização efetiva, esses territórios passam a ser vulneráveis e
de fácil exploração e, o povo nativo, por não apresentar ambições, não consegue
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distinguir, dentre os seus visitantes, os que desejam abraçar as causas indígenas dos
que desejam adquirir lucro financeiro a partir dessa aproximação.
Todas as interferências, sejam elas humanas ou tecnológicas, caracterizamse enquanto agentes modificadores do espaço, podemos entender melhor essa
alteração que o espaço sofre por meio da colocação de Rubim (1997, p. 114):
A profusão das ‘indústrias’, dos mercados e dos produtos culturais na
atualidade; o acelerado desenvolvimento das sócio tecnologias de criação e
produção simbólicas; o aumento inusitado dos criadores; o surgimento de
novas modalidades e habilidades culturais; a concentração de recursos
nunca vista neste campo sugerem não só a importância do campo cultural na
contemporaneidade, mas abrem, sem garantir, perspectivas de uma rica
diversidade (multi)cultural e possibilidades de reorganizações da cultura.

As mudanças espaciais citadas acima também são sofridas pelos indígenas,
pois a espécie humana apropria-se dos meios que habita e executa suas ações de
forma a conseguir o domínio do espaço, consequentemente, altera-o e passa a moldálo de acordo com suas necessidades.
As alterações que se concretizam nos espaços, sejam elas quantitativas ou
qualitativas, atingem o meio indígena de forma mais lenta, mas não deixam de
acontecer, mesmo que no seu ritmo temporal. Fica evidente que as inovações e
aprimoramentos podem ser do conhecimento de todos que se sentirem interessados,
isso se concretiza pela facilidade em transmitir informações e atingir os públicos mais
longínquos.
Podemos entender esse processo de alterações com a fala de Santos (1991,
p. 5):
O indígena dos tempos modernos assim como qualquer outro ser humano,
necessita de outros recursos além da demarcação de terras, tais como
assistência à saúde e educação na tentativa de usufruir do bem-estar, que a
sociedade de uma forma geral idealiza viver.

Questionamos os nossos participantes a respeito das modernidades que
fazem uso no interior das aldeias, estamos nos referindo aos jovens que, assim como
qualquer outro adolescente, divertem-se com o acesso às redes sociais, com a
programação da televisão, as músicas que são sucessos, entre outras atividades que
os aparelhos eletrônicos oferecem. Em relação às redes sociais, mesmo sem acesso
à internet, os indígenas gravam vídeos na aldeia e quando estão na cidade se
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conectam e postam em seus perfis, interagem com outros povos e podem ter acesso
a outros valores.
Com o contato com outros mundos, os indígenas passaram a vivenciar outras
necessidades que vão além da alimentação, agora têm o interesse em roupas
melhores, celulares, notebooks, entre outros itens até então desconhecidos nos
interiores das aldeias.
As ausências18 vividas na aldeia são buscadas por alguns indígenas nos
centros urbanos, pois seu espaço de origem não possui condições para ofertar
qualidade básica de vida aos seus moradores.
Quando afirmamos que as necessidades vão além da alimentação, podemos
estar cometendo equívocos. Muitos indígenas vivem em estado de miséria, dentro
desse ponto de vista, o alimento seria a prioridade, a qual pode ser suprida a partir da
produção dos seus alimentos. No entanto, outros fatores passaram a ser necessários,
intensificando os deslocamentos para os centros urbanos.
Quando nos referimos à escassez de suprimentos alimentícios, isso é
consequência dos hábitos de produção que são tidos como valores culturais e são
realizadas da mesma forma há séculos, ou seja, as populações indígenas estão a
viver num acelerado crescimento enquanto, a produção de alimentos ainda continua
inferior.
São poucas as famílias Wari que conseguem produzir alimentos que sejam
além do quantitativo necessário para alimentar os seus membros, mas os que
conseguem, por estarem localizados espacialmente próximos à sede do município,
passam a frequentar o meio urbano para comercializar seu excedente produtivo,
aumentando sua renda familiar.
Esse deslocamento frequente à cidade é praticamente impossível para
algumas etnias que habitam espaços isolados fisicamente e precisam viajar até doze
horas em navegações precárias. Esse deslocamento requer recurso financeiro, que
em muitos casos, é inexistente na realidade descrita. Então, as buscas por serviços
ofertados nos centros urbanos passam a ser restritos aos poucos indígenas que
conseguem realizar tal trajeto.
Outra problemática que surge em consequência da distância, como também
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Assistência à saúde, educação, saneamento básico entre outras.
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da precariedade do acesso é não ser possível ir e vir à cidade no mesmo dia, sendo
assim, por não apresentar espaço suficiente no alojamento da FUNAI, eles passam
por situações desumanas, perambulando pelas vias, sem qualquer assistência.
Esse buscar na cidade o que lhe falta é resultado das alterações sociais e
culturais impostas pelas demais sociedades. Milton Santos (2014, p.16) trata esse
fenômeno como sendo: “a brutalidade das transformações ocorridas na totalidade do
mundo, no curso dos últimos trinta anos, impede-nos de pensar que o passado,
embora próximo, seja ainda dominante”.
Essa relação entre os tempos, passado e presente, demonstra-nos o quanto
toda mudança insere novos significados aos objetos, fato que ocorre de forma
inevitável, muitas vezes é um fenômeno imperceptível aos seus executores, mas
nunca inexistente. São esses novos significados que também trazem as alterações
nas características culturais de um dado coletivo.
Quando tratamos de inovação cultural, é inevitável não ouvir a visão que uma
geração apresenta sobre outra, então questionamos os jovens Oro Waram para que
se expressassem sobre a maneira que eles vivem e os seus ancestrais viviam de
acordo com as histórias que lhes são contadas.
Durante essas abordagens entre presente e passado, foi essencial
demonstrarmos o nosso interesse nas suas falas, para que compreendessem o
quanto a valorização interna, por parte dos próprios indígenas, das suas práticas é
primordial para que seus valores culturais continuem vivos e compartilhados pelas
próximas gerações e estruturem os seus espaços.
De acordo com Almeida Silva (2010, p. 56) é:
Através da forma simbólica, a cosmogonia, a materialidade, a cultura, os
valores e os mitos contribuem para a organização do espaço de um coletivo
indígena e seguem um rito peculiar, cuja característica maior é distinguir-se
na forma de representar em relação aos demais coletivos humanos.

Mesmo que haja uma miscigenação cultural, os valores predominantes irão
caracterizar os meios onde são concretizados, essas ações serão descritas enquanto
particularidades de cada povo e não de todos aqueles que passaram a executá-las.
Algumas atitudes são tomadas influenciadas pelas tendências da moda, logo são fruto
de um fetiche desprovido de significado.
De acordo com Barth (1988, p. 188), “as diferenças culturais podem
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permanecer apesar do contato interétnico e da interdependência dos grupos”. O fato
de termos acesso a determinado comportamento não quer dizer que necessariamente
iremos copiá-lo e tê-lo como nosso, o uso não representa adquirir significado.
O apropriar-se dos valores de outrem é muito comum, muitas vezes o ser se
apropria de vocábulos, de vestimentas, objetos, ou seja, tudo está sujeito a ser
reproduzido em outras realidades.
Todos copiam hábitos, independente de sua etnia. Os artesanatos, uso de
ervas medicinais, bebidas, colares entre outros objetos de fabricação indígenas se
fazem presentes na sociedade dos “brancos”, vale ressaltar que geralmente na elite.
Então, por que perpetuar um discurso de povos civilizados ou não, até que ponto será
pertinente insistir na superioridade entre povos?
Diante dessa colocação, há certo equívoco, pois o que se diz “civilizado” não
é capaz de conviver com realidades que se distanciam da sua, o que deveria ser
característica do ser tido como não civilizado.
De acordo com Luciano (2006, p.34):
[...] a sociedade brasileira majoritária, permeada pela visão evolucionista da
história e das culturas, continua considerando os povos indígenas como
culturas em estado inferiores, cuja única perspectiva é a integração e a
assimilação à cultura global.

Nosso papel, enquanto pesquisadores, é desmistificar a avalanche de
preconceitos que recaem sobre os povos indígenas e mostrarmos a riqueza étnica da
minoria, dando ênfase a seus ritos culturais, de modo a respeitar, sem nenhuma
restrição às tradições e perspectivas dos nossos semelhantes.
Foi relevante para a pesquisa levarmos a cultura dos Oro Waram aos que
estão distantes dessa realidade, sendo essa uma forma de executarmos o desejo de
destruir as barreiras entre essas divergências de crenças e costumes e ainda o
abandono da teoria de que há povos inferiores ou superiores.
Essa dicotomia entre povos está presente em mundos pequenos, como no
município de Guajará-Mirim, que o olhar diferenciado é lançado tanto para os
indígenas quanto para os bolivianos.
Nesse universo, temos a presença de seres com valores os mais diversos
possíveis desde o vestir, alimentar, língua entre outros, e em sua maioria são
inferiorizados por tais diversidades.
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É possível distinguir os grupos culturais de forma clara, pois as suas
características físicas já os classificam etnicamente, logo são recriminados a
distância, pois os contatos, para se estreitarem os laços afetivos, são mínimos.
Julgamos a todos e a tudo constantemente, às vezes de forma intencional,
mas em algumas situações de forma involuntária, o que não deixa de ser uma
discriminação étnica.
Para compreendermos o problema em questão, buscamos em Luvizotto
(2009, p. 32) o conceito de etnicidade como sendo “uma entidade relacional, pois está
sempre em construção, de um modo predominantemente contrastivo, o que significa
que é construída no contexto de relações e conflitos intergrupais”.
Assim, podemos analisar os conflitos preexistentes entre esses grupos de
forma positiva levando em consideração que a distinção entre culturas certas ou
erradas podem proporcionar modificações no percurso que o desenvolvimento
humano realiza com o passar do tempo.
Desse modo, fazemos o elo com o povo Oro Waram, em que é inevitável o
contato com as culturas externas, é com base nessa relação com o novo que os
comportamentos vão se adequando às necessidades que surgem a cada geração,
pois não devemos, independentemente de onde habitamos, tornarmo-nos alheios às
alterações espaciais que acontecem nos demais espaços, somos seres globais.
Para compreendermos esses espaços, necessitamos de instrumentos que
nos proporcionem tal entendimento. Logo, para descrevermos esses espaços
observados

buscamos

como

ferramenta

a

comunicação,

essencial

para

interpretarmos tal realidade, como afirmou Bakhtin (1999, p. 99): “A palavra está
sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial”, as
descrições de mundo produzidas por esses jovens são carregadas de sentido, logo a
linguagem é uma importante ferramenta de estudo, pois vai trazer os aspectos vividos,
tornando-os reais aos seus ouvintes.
Ao partirmos da linguagem como instrumento de pesquisa, trazendo a língua
como forma de concretizar os fatos, deparamo-nos com o escrito de Cassirer (1985,
p. 57):
Apenas a expressão simbólica cria a possibilidade da visão retrospectiva e
prospectiva, pois determinadas distinções não só se realizam por seu
intermédio, mas ainda se fixam como tais dentro da consciência. O que uma
vez foi criado, o que foi salientado do conjunto das representações, não mais
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desaparece se o som verbal lhe imprime o seu selo, conferindo-lhe um cunho
determinado.

Isto posto, dedicamo-nos à linguagem como base para compreendermos
representações que estavam em destaque na aldeia, mas que sem o discurso não era
possível visualizar o seu significado.
Se estivéssemos em contato com grupos que não reconhecessem os mesmos
símbolos de linguagem, provavelmente, as informações coletadas seriam de baixa
credibilidade, pois não teríamos afirmativas, apenas suposições do que o outro tentou
expressar na sua fala.
Para Almeida Silva, (2015, p. 102):
A linguagem entra em cena não como um simples descrever das coisas, mas
como reflexão das emoções humanas, não é uma mera transmissão de
pensamentos ou conceitos, por que possibilita a realização humana por meio
de ações apropriadas. Logo a linguagem é um dos caminhos essenciais do
espirito, por que alcança a passagem do mundo sensorial para o mundo da
visão e da representação.

Dessa maneira, temos na linguagem um meio fundamental de propagação
cultural, e de entendimento espacial, que foi de grande valia para compreender o
universo representado e descrito pelos jovens Oro Waram. Foi com base nos
discursos, durante nossos encontros, nas escritas e na representatividade dos
espaços que obtivemos as possibilidades de realizar este texto.
Ao instigarmos os participantes19 sobre as experiências vividas, levamos os
jovens a buscarem contato com as suas lembranças, por essa razão se faz essencial
a construção de pontes entre as gerações para que haja a socialização entre as suas
concepções de mundo, pontes essas se estruturam com base na linguagem.
Ao levar-se em consideração que os idosos do povo em estudo falam o
mínimo da língua portuguesa e, geralmente, comunicam-se em língua materna, foi
percebido que essa língua materna une as gerações, que é na fala que os contatos
se firmam, pois além de ampliar o uso do seu dialeto originário, mantêm vivos os seus
aspectos culturais que os sabedores detêm.
Tendo em vista que as realidades vivenciadas em cada meio são tidas como
únicas e essenciais para a construção dos seus sujeitos, é evidente que a cultura
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Jovens Oro Waram.
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praticada pelo povo Oro Waram seja valorizada por seus membros, pelo menos é o
que se espera do indivíduo, que ele exalte as suas próprias práticas culturais. Logo
as ações realizadas por outros povos passam a ser interpretadas enquanto inferiores,
pois não são dotadas de significados para os seus espectadores.
As culturas inferiores e superiores já foram tratadas neste texto, mas colocada
de forma em que os indígenas eram os inferiorizados dentro dos centros urbanos.
Agora tratamos dos mesmos sujeitos só que inseridos na sua zona de conforto20, pois
cada ser possui seu próprio centro do mundo, segundo Cassirer (1994), ou seja, os
papéis se invertem, no seu meio eles passam a se caracterizar, enquanto seres
culturalmente superiores, em relação aos demais, pois o seu modo de vida não lhes
causa estranhamento em nenhum aspecto.
Essa divergência e autovalorização cultural pode ser explicada com o escrito
de Cosgrove & Jackson (2000, p. 26), que dizem ser “os estudos culturais
contemporâneos nos ensinaram a reconhecer, acima de tudo, que as culturas são
contestadas politicamente. A visão unitária da cultura dá lugar à pluralidade de
culturas, cada uma com suas especificidades de tempo e lugar”, será alicerçado nessa
individualidade presente em cada lugar, que teremos variações nas construções dos
espaços vividos.

3.2 A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS
A construção dos espaços indígenas requer que seus sujeitos estejam ativos
no seu meio, como também tenham o desejo de mudança para que esse espaço seja
construído, ao longo do tempo, de acordo com suas necessidades.
Ao buscarmos o método que pudesse ser aplicado de forma eficaz para a
realidade em questão, encontramos as teorias e práticas21 da professora Salete Kozel
(2007) que nos auxiliaram na compreensão das alterações que ocorrem no espaço,
sendo a sua metodologia fundamental para a construção do nosso texto.
No seu trabalho, Mendonça e Kozel (2002, p.194) nos declaram que “A
geografia se defronta com o espaço construído, um espaço que é obra do próprio
homem”, ou seja, cada povo tem sua rotina e, consequentemente, possui espaços,
20
21

Essa zona de conforto trata-se da aldeia em que vive.
Mapas mentais.
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estruturados de formas distintas, que suprem as necessidades dos que ali estão
fixados.
Além das representações, apropriamo-nos do dialogismo que é o contato
estabelecido entre o eu e o outro, na pesquisa realizamos discursos com os nossos
participantes, não pelo simples fato de interagir oralmente, mas sim estruturar um elo
de significações.
Faraco (1996, p. 86) afirma que:
Dialogismo é como um olhar compreensivo e abrangente do ser, do homem
e de seu fazer cultural. Um olhar que não está mirando apenas aspectos
desse real, mas pretende captá-lo numa perspectiva de globalidade; que
pensa a cultura com um vasto e complexo universo semiótico de interações
axiologicamente orientadas; e entende o homem como um ser de linguagem,
cuja consciência ativa e responsiva constrói-se e desenvolve-se alimentandose dos signos sociais, em meio às inúmeras relações sócio interacionais, e
opera internamente com a própria lógica da interação sócio semiótica, donde
emerge seus gestos singulares.

Para entendermos a globalidade que o autor cita, é preciso que haja diálogos.
A partir dessa linguagem será possível ouvir a interpretação do sujeito e sua
participação enquanto ser ativo inserido numa determinada sociedade.
Foi diante dessas relações estruturadas que fomos capazes de compreender
perdas dos traços culturais22 dos Oro Waram, que afirmam que houve imposições de
outros costumes nas suas vivências. Porém, tal fato também aconteceu com os
colonizadores, mas com o contraste de que foram eles que decidiram quais valores
acreditavam ser interessantes para o seu meio, só após essa afinidade com os hábitos
indígenas, passaram a considerá-los como seus.
As mudanças aconteceram desde o processo de colonização, ou mesmo
antes, pois as etnias não agem todos uniformemente, então antes mesmo do contato
com o branco, as alterações culturais poderiam ser realizadas sem nenhum espanto.
Podemos entender as alterações bruscas que ocorrem nas sociedades,
realizando uma reflexão a respeito da entrevista dada à revista Istoé23 por Zygmunt
Bauman que respondeu a seguinte pergunta: Como fica o futuro nesse contexto de
constantes mudanças?

22

Como o uso de aparelhos eletrônicos, os alimentos industrializados, vestimentas entre outros
aspectos.
23 Edição Nº 2496 12.10
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Nossos ancestrais eram esperançosos: quando falavam de ‘progresso’, se
referiam à perspectiva de cada dia ser melhor do que o anterior. Nós estamos
assustados: ‘progresso’, para nós, significa uma constante ameaça de ser
chutado para fora de um carro em aceleração. De não descer ou embarcar a
tempo. De não estar atualizado com a nova moda. De não abandonar
rapidamente o suficiente habilidades e hábitos ultrapassados e de falhar ao
desenvolver as novas habilidades e hábitos que os substituem. Além disso,
ocupamos um mundo pautado pelo ‘agora’, que promete satisfações
imediatas e ridiculariza todos os atrasos e esforços a longo prazo. Em um
mundo composto de ‘agoras’, de momentos e episódios breves, não há
espaço para a preocupação com “futuro”. Como diz um outro provérbio inglês:
‘Vamos cruzar essa ponte quando chegarmos a ela’. Mas quem pode dizer
quando (e se) chegar e em que ponte?

Bauman traz a imposição com que o novo é inserido nas vivências, sempre
com a justificativa de desenvolvimento, mas nem sempre o novo é sinônimo de
melhoria para um determinado grupo, muitas vezes as necessidades locais não se
adequam às novas técnicas, que passam a ser executadas sem que sejam eficientes
para a realidade. Isso foi o que aconteceu com as realidades indígenas, que foram
modificadas e começaram a ser efetivadas sem o conhecimento da sua necessidade
real para o espaço em que vivem.
No entanto, com o decorrer do tempo e cotidianidade, alguns valores passam
a ter sentido em outros meios e proporcionam a seus executores o sentimento de
pertencimento. Mauss (1969 [1927], p. 197) explica esse fenômeno: “Ele se identifica
a ordem mecânica, física e química das coisas. Ele cria e ao mesmo tempo recria-se
a si próprio, cria seus meios de vida, coisas puramente humanas, e seu pensamento
inscritos nessas coisas”.
Assim, após as imposições vem a aceitação, que fará dos valores,
anteriormente estranhos, algo dotado de simbologias, visto a partir de então enquanto
elementos culturais dessa realidade.
Para Latour (1991, p. 43):
A realidade empírica abarca somente os híbridos ou quase-coisas, as
práticas que os produzem, as que os escondem e as redes mais ou menos
extensas que os ligam aos homens. É das coisas e das práticas que o
antropólogo deve partir para, somente ao final de seu trabalho, perceber
como elas produzem e reificam, de um lado, uma determinada sociedade,
cultura ou sujeito e, de outro, uma determinada natureza, realidade ou objeto.
Só desse modo, diz ele, poderemos compreender ‘um mundo no qual a
representação das coisas por meio do laboratório nunca está dissociada da
representação dos cidadãos por meio do contato social’.

Dessa forma, ao analisarmos a colocação do Latour, entendemos que não se
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pode descrever as vivências do outro sem o contato social, sem o dialogismo, pois
estaríamos estereotipando culturas, o que seria grande perda para a produção
científica, pois divulgaria uma verdade que foi julgada, a partir de diagnósticos
superficiais.
Segundo Bennett (1975), ao longo do tempo, os povos passam a adquirir
novas etnicidades, e levam em consideração que todo ser está sujeito a incorporar os
hábitos de outros povos, ou seja, podemos adquirir, mas depende da intensidade da
identidade construída de cada ser.
Partindo dessa discussão, Anthony Giddens (2002, p.79.) traz a seguinte
colocação:
Estilo de vida pode ser definido como um conjunto mais ou menos integrado
de práticas que um indivíduo abraça, não só porque essas práticas
preenchem necessidades utilitárias, mas porque dão forma material a uma
narrativa particular de autoidentidade.

Ou seja, mesmo que a princípio uma ação seja realizada apenas por
necessidade, ela irá adquirir significado e compor a identidade do ser, obviamente que
não será estático, pois como visto anteriormente a cultura é dinâmica, no entanto, será
uma prática sem estranheza aos seus realizadores, passará a ser vista como natural
e assim fazer parte do cotidiano.
Com inserção de uma série de hábitos, os povos indígenas foram obrigados
a vivenciar situações nas quais não viam nenhum sentido, como por exemplo, o
frequentar a escola, cotidianamente, foram se adequando aos modos de vida forçosos
e tendo a necessidade de construir seu próprio espaço.
Os indígenas não copiam dos demais povos, eles se alteram como qualquer
outro povo, e adequam os hábitos de outras culturas ao seu meio, na busca por novas
técnicas que facilitem a sua sobrevivência.
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4 UM SONHO A SER CONSTRUÍDO

Figura 3 - Escola indígena de Ensino Fundamental I

Fonte: Schoaba, Erica S.A., Guajará-mirim-RO, 2017.

Na figura 03, temos a representação da escola referência da aldeia, ela possui
lugar de destaque dentro do território da Lage Velho. No entanto, quando nos
referimos à educação indígena nos deparamos com uma prática pedagógica
completamente adversa da que estamos habituados no ensino regular em escolas
urbanas ou rurais fora de TI, a princípio temos a sensação da existência de falhas na
execução do processo educacional ali executado, mas é necessário um estudo de
caso para compreendermos realmente como está estruturado o ensino indígena.
As deficiências instrutivas apresentadas nas escolas indígenas são inúmeras
e se estendem, há anos, entre elas destacamos a falta de recursos básicos para se
ministrar as aulas como: pincel e papel. Tal falta de recursos se faz presente na nossa
rede de ensino público como um todo, em que as escolas sobrevivem com o mínimo
para o seu funcionamento adequado.
Além da problemática trazida a partir da falta dos recursos financeiros, ainda
nos deparamos com a falta de recursos humanos, mesmo existentes, em sua maioria,
realizam trabalhos de baixa qualidade, pois não estão preparados para tratar com uma
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realidade tão específica quanto às vivências tradicionais.
Diante da baixa qualificação, poucos profissionais da educação buscam
executar sua função com dedicação o suficiente para proporcionarem a aprendizagem
dos alunos.
Essa constatação só é feita pelos que convivem com a prática do ensino
indígena, pois os dados quantitativos não condizem com a realidade, alunos indígenas
possuem rendimentos altos em seus históricos escolares, dando a entender que o
processo de ensino aprendizado tem sido eficaz.
Contudo, não podemos ignorar o fato de se tratar de escolas da rede pública
de ensino, esbarramos num certo descaso por ser uma realidade marginalizada.
Quando nos referimos às pessoas que vivem à margem da sociedade, a qualidade da
educação oferecida geralmente não é a desejada, pois muitos docentes passam a
acreditar que, diante de tamanha precariedade, essa clientela já está fadada ao
fracasso.
Estamos defronte de um erro gravíssimo, pois esses alunos indígenas
necessitam de educação de qualidade para que tenham condições de se
sobressaírem diante das dificuldades que vivem.
Em contrapartida, exigir que as escolas indígenas tenham um processo de
ensino ofertado de forma eficaz dentro dos padrões nacionais de educação, não é a
saída para a problemática em questão, é preciso manter os valores culturais dos
povos como também oferecer qualidade nas demais disciplinas ofertadas para que
tenham oportunidades na concorrência gritante que irão enfrentar fora das aldeias.
O ensino não foi apresentado aos indígenas como uma alternativa para
adquirirem conhecimento que os ajudassem na compreensão dos fenômenos que
presenciam. Eles foram dominados e induzidos aos conhecimentos já construídos
dentro dos padrões da sociedade em geral.
Dessa forma, o ensino não trazia significados para o indígena, o sistema
implantado é o mesmo que manipula negros, pardos, brancos, indígenas, todos nós
somos escravizados pelo sistema educacional.
Apesar do histórico da implantação do ensino regular nas aldeias não ser e
estar a serviço do índio, não ser para ele, por ser fruto de uma imposição cultural,
temos, hoje, jovens indígenas que têm interesse pelo ensino e tentam se adaptar aos
níveis escolares que se propõem a cursar, tal afirmação faz parte da realidade dos
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jovens Oro Waram, como também de outras realidades indígenas.
De acordo com Dalmolin (2004, p.395):
A escola também é vista como favorecedora da instrumentação para ter
melhores condições de vida para a comunidade, sobretudo para não serem
enganados como acontecia, até recentemente, ou, ainda para fortalecer a
comunidade. Para outros, a escola contribuiu na obtenção de condições de
vida boa, saúde e boa alimentação. Portanto, perspectivas que estão
associadas à escolarização como forma de obter recurso para sua
comunidade ou povo.

A partir do momento que o jovem indígena decide competir fora da aldeia por
vagas, sejam elas em instituições de ensino ou seleções de empregos, ele precisa ser
preparado para isso. É preciso sim que os alunos e educadores tenham compromisso
com o ensino nas aldeias e que os alunos sejam estimulados a compreender que o
conhecimento é tanto sua maior arma de lutas como também o seu escudo protetor.
Apesar do que foi citado, não podemos afirmar que as alterações que se
concretizaram na educação foram por completo um desastre, houve durante os
processos de construção das políticas de ensino uma diversidade de implantações
que alicerçaram melhorias no ensino, por mínimas que pareçam ser, surtem efeitos
positivos nos meios em que passaram a estar presentes.
Com os povos indígenas não foi diferente, apesar dos aperfeiçoamentos
educacionais, ainda encontramos métodos falhos, há uma oferta de ensino
interrompida. Oferecemos a educação infantil, fundamental I e II, em algumas aldeias
o ensino médio, todos ministrados de forma diferenciada para garantir a adequação
dos conteúdos da grade curricular aos seus valores culturais.
A falha educacional se apresenta quando há a inserção desse aluno em um
novo processo de ensino fora do seu espaço habitual, agora, ele precisa superar
barreiras enfrentadas em outro mundo, sua área de conforto foi rompida e os seus
valores já não fazem parte dos conteúdos em estudo.
O aumento do quantitativo de escolas indígenas e de professores nativos, são
pontos positivos a serem abordados no que se refere à educação indígena, embora
seja realidade, acontece gradativamente ao longo dos anos. A realidade em questão
está distante do que se espera de um ensino de qualidade efetivo e diferenciado, no
entanto, podemos a afirmar que a presença das escolas nas aldeias vem crescendo
consideravelmente.
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Os que acreditam no poder do conhecimento idealizam para todos um sistema
educacional que realmente alcance as expectativas do público que irá ser beneficiado,
para que haja o respeito por seus valores e que leve em consideração o seu tempo
de aprendizagem.
O processo de ensino e aprendizagem do aluno indígena não é o mesmo que
o aluno do ensino regular e está distante de ser semelhante, há discentes que
possuem intenções diferentes para o fim da sua trajetória escolar, as ambições de ser
bem-sucedido profissionalmente, geralmente, não fazem parte dos anseios dos jovens
indígenas, em sua maioria buscam apenas um conhecimento básico para que possam
retornar à aldeia e executar alguma função para o seu povo.
Geralmente o sonho da ascensão profissional é cessado com as dificuldades
de adaptação com as quais se deparam nas suas trajetórias. Ao analisarmos os
artigos 47, 48, 49 e 50 da Lei 6001, de 19 de dezembro de 1973, Título V, que trata
da Educação, Cultura e Saúde indígena, verificamos que, entre os direitos dos povos
indígenas, está a educação como de condições para finalizar cada etapa educacional.
Art. 47. É assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comunidades
indígenas, seus valores artísticos e meios de expressão.
Art. 48. Estende-se à população indígena, com as necessárias adaptações,
o sistema de ensino em vigor no País.
Art. 49. A alfabetização dos índios far-se-á na língua do grupo a que
pertençam, e em português, salvaguardado o uso da primeira.
Art. 50. A educação do índio será orientada para a integração na comunhão
nacional mediante processo de gradativa compreensão dos problemas gerais
e valores da sociedade nacional, bem como do aproveitamento das suas
aptidões individuais.

Na exposição da Lei 6001, temos a descrição de uma educação indígena que
deve acontecer de acordo com especificidades do meio onde é realizada para que
possa suprir tanto as carências de aprendizagem como para deixar as pessoas aptas
para o que desejam além da aldeia.
Quando se trata da educação infantil, há alguns questionamentos, o fato de o
ensino ser praticamente ministrado na língua Txapakura, nos primeiros anos
escolares, sendo em português apenas as palavras que não possuem tradução para
a língua materna, como por exemplo, numerais, animais que não são nativos e têm
imagens nos livros didáticos, entre outros elementos antes inexistentes: ventilador,
televisão, celular, produtos de higiene que, por estarem presentes durante a
construção dos sinais linguísticos passam a não ter tradução.
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A Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que estabelece que a
Educação Infantil é opcional e cabe a cada comunidade indígena decidir a prática ou
não desse nível escolar, realizando o diagnóstico do que melhor lhe convém enquanto
coletivo.
Os Oro Waram optaram pela língua materna com o intuído de não perderem
o seu vocabulário, incorporando no processo de ensino e aprendizagem seus valores
culturais e espirituais, quando se inicia a educação nos primeiros anos com a presença
de materiais didáticos não indígenas, a cultura externa se torna presente no meio
educacional dessas crianças, principalmente na fase em que sua personalidade está
em formação.
O ensino fundamental deve acontecer regularmente e levar em consideração
as especificidades adotadas para a educação indígena que, geralmente é ofertada no
seu próprio meio.
As áreas específicas como matemática e português são ministradas por
professores não indígenas, os quais passam a residir na aldeia para ministrar suas
aulas, no caso em estudo, a professora retorna nos fins de semana para a cidade, ela
habita durante a semana uma sala de aula vazia, que foi estruturada com o básico
para sua permanência na aldeia.
Optar pelo uso da língua materna para alfabetizar pode ser visto como um
método positivo ou negativo para a desenvolvimento cognitivo da criança Oro Waram?
A princípio, ao avaliar a alfabetização, em língua materna, de forma prática e racional,
considerando os resultados qualitativos do ensino regular, diagnosticamos que as
crianças Oro Waram terão dificuldades de aprendizagem ao ingressar no ensino
médio, pois não terão mais acesso aos vocábulos de sua língua materna com tanta
frequência durante as exposições do professor.
Assim, os indígenas, por não conseguirem interpretar a língua portuguesa, de
forma rápida e coerente, sentem-se, durante a idade escolar, inferiorizados e sem
motivação para prosseguirem nos estudos, muitos optam por não concluírem as suas
jornadas escolares fora da aldeia.
No entanto, é positivo porque se mantém a língua de origem fluente entre
todos os seus membros, o que deve ser reconhecido como mérito para as lideranças
indígenas.
Os alunos Oro Waram possuem dificuldades escolares no que se trata do uso
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da língua portuguesa, é nítido o estranhamento com a escrita e sua pronúncia, mesmo
com o auxílio de professores não indígenas para as disciplinas da base curricular
comum do ensino fundamental I e II, há muitos limites no uso da segunda língua.
O

conteúdo

ministrado

para

alunos

indígenas

requer

uma

maior

disponibilidade de tempo por parte dos professores não indígenas, tanto no
planejamento das aulas como na sua execução, há toda a problemática do ajuste dos
conteúdos a realidade vivida.
A percepção que chegamos é que a educação indígena é praticada de forma
lenta em relação a sua formidável teoria grifada nas leis educacionais vigentes.
Estamos cientes da existência de uma educação estruturada de forma diferenciada
para os povos indígenas, mas também temos conhecimento de que o público escolar
indígena não usufrui dos recursos necessários para que seja implantada e executada
com sucesso.
Realizar um trabalho que vise adequar os projetos educacionais e torná-los
executáveis para a educação indígena não é uma tarefa fácil, pois são culturas
distintas. A complexidade é tamanha que até mesmo para implantar um modelo
padrão entre as aldeias ainda traria uma série de situações desconfortáveis, por conta
da miscigenação entre as etnias.
Criar teorias e estruturar um modelo educacional fora da realidade de cada
povo é de fácil, mas fazer com que a prática educativa aconteça e supra as
necessidades reais, remete-nos a uma série de problemas que adiam a desejada
qualidade da educação indígena.
De acordo com a tese do indígena Gersem José dos Santos Luciano (2011,
p. 74) temos a seguinte afirmação:
O modelo de escola trazida e implantada pelos portugueses (com professor,
sala de aula, livros, cadernos, carteiras, disciplinas, currículos, diretor,
horários etc.) é totalmente estranho às culturas indígenas. Em decorrência
dessa estranheza, os povos indígenas passaram mais de quatro séculos
indiferentes e resistentes à dominação sistemática da escola.

Diante da realidade descrita por Luciano, a educação da forma que é
executada nas aldeias apresenta um alto índice de rejeição, os alunos indígenas
possuem expectativas diferentes em relação às competências que a educação almeja
que seus aprendizes adquiram ao longo do processo.
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Segundo Freire (2004, p. 23), “Quando a escola foi implantada em área
indígena, as línguas, a tradição oral, o saber e a arte dos povos indígenas foram
discriminados e excluídos da sala de aula”.
Não era uma educação voltada às necessidades desse povo, não houve
diagnóstico prévio, para acontecer o planejamento de um modelo que se encaixasse
às necessidades vividas na aldeia, que a princípio, não via sentido nessa educação.
Essa rejeição ao ensino regular gerou o Referencial Curricular Nacional para
as Escolas Indígenas (RCNEI), um documento estruturado por educadores indígenas
e pesquisadores da área, que buscaram trazer uma nova roupagem à educação das
aldeias, como também resgatar os aspectos culturais, assim como as práticas
cotidianas de cada povo no processo de ensino aprendizagem, fazendo da educação
um processo útil para o meio indígena.
Outro documento que traz em seu corpo políticas educacionais para as
realidades indígenas é o Plano Nacional de Educação (PNE) de 09 de janeiro de 2001,
um conjunto de normas a serem cumpridas para uma melhor prática da educação
escolar indígena.
Esse documento visa à implantação de estruturas físicas adequadas ao aluno
e ao docente, que este tenha condições de ministrar suas aulas. Visa também
incentivar a formação de docentes indígenas.
Na Aldeia Lage Velho, há quatro professores que atuam na comunidade, eles
retratam as condições precárias das escolas em que trabalham. Apesar disso, tentam
incentivar os seus jovens, instigam o desejo para adquirirem conhecimento sobre seus
espaços e outros além das aldeias, como também que sejam reconhecidos enquanto
indígenas.
É uma atitude relevante, indica as perspectivas de futuro que esses jovens
passaram a almejar a partir do momento que seus professores os incentivaram, de
modo a buscarem desenvolver-se.
Essa educação diferenciada, ofertada na aldeia, temos um calendário escolar
específico que se adequa a seus festejos, o ensino da língua materna, os saberes
tradicionais, entre outros fatores que deixam a educação com aspectos únicos para
cada povo, ou seja, são especificidades levantadas por etnias.
A educação diferenciada para comunidades indígenas também consta no
texto da Constituição de 1988, como também na Lei de Diretrizes e Bases da
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Educação Nacional, de 1996, ou seja, legalmente, a educação diferenciada existe,
cabe aos órgãos governamentais ofertarem condições para que seja executada
devidamente.
De acordo com Luciano (2011, p. 75):
Essas iniciativas foram desenvolvidas como alternativas aos modelos
colonialistas e integracionistas e como estratégias de luta pela recuperação
das autonomias internas parcialmente perdidas durante o processo de
dominação colonial e conquista de direitos coletivos, forçando mudanças nas
estruturas jurídico-administrativas do Estado.

As perdas ocasionadas com a implantação do processo de ensino imposto,
sem nenhuma adaptação às realidades distintas, foram vistas após a tentativa
negativa de padronizar todos os sujeitos participantes desse processo, que os
métodos devem ser diferenciados e isso foi analisado e alterado, legalmente, para que
os indígenas tenham autonomia para selecionar as temáticas fundamentais à
formação dos seus alunos.
Acreditamos que a escola regular é um espaço de conquista para o povo
indígena, com base em Cunha (2008, p. 149):
Desde o século XVI, logo após a chegada dos portugueses ao Brasil, a
educação escolar no país atinge comunidades indígenas, pautada, a
princípio, pela catequização feita pelos missionários jesuítas, e
posteriormente, pela integração forçada dos índios à sociedade nacional,
pelos programas de ensino do extinto Serviço de Proteção aos Índios. Nas
últimas duas décadas, a partir da mobilização dos próprios índios, essa
situação vem mudando gradativamente, e nas comunidades indígenas onde
o contato com o não-índio já é antigo e a cultura e a língua herdadas dos
portugueses predominam, a escola passou a ser vista como um espaço para
o resgate da identidade étnica desses povos.

A intrigante colocação do autor sobre a educação formal que, a princípio veio
para massacrar culturalmente e estruturar seu próprio modelo, hoje é vista como um
caminho para o resgate cultural. Estamos diante de uma tentativa de amenizar os
estragos concretizados? Talvez essa seja a real razão da implantação de um ensino
diferenciado em Terras Indígenas, uma investida para se redimir pelas percas
históricas proporcionadas aos povos nativos.
Já expusemos a educação infantil, então iremos continuar nessa linha
educacional, mas agora trataremos do nível médio, apesar de nos depararmos com
dificuldades em todos os níveis de ensino, é nessa etapa que há o auge das
deficiências educacionais.
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Tal colocação é justificada por ser nesse período que o aluno irá se deslocar
e, em muitos dos casos, permanecer na cidade, pois há, ainda, poucas aldeias que
ofertam o ensino médio.
Os indígenas, ao se inserirem na cidade, sofrem com atitudes discriminatórias
que os inferiorizam. A princípio por suas características físicas. São atitudes
preconceituosas que os desmotivam tanto na vida escolar como profissional. Logo,
temos um número considerável de jovens que não conseguem permanecer nesse
novo ambiente.
As retenções escolares que, consequentemente levam a evasões, são, em
grande parte, por conta dos maus-tratos que acontecem em tom de brincadeira, o que
para seus executores parece inofensiva, mas que intimida os indígenas, tornando-os
ainda mais distantes do âmbito escolar.
Quando a escola se torna um tormento, o aluno indígena passa a explorar os
atrativos que a cidade oferece, como acesso fácil a bebidas alcoólicas, drogas, festas,
entre outros. Esses contatos, sem restrições com itens proibidos pelas lideranças
indígenas, encantam esses novos sujeitos urbanos e, consequentemente, a ausência
de renda os levam à prática de furtos para manterem os novos hábitos.
Tanto que a instituição parceira24 desta pesquisa organizou uma comissão
para que fossem traçadas estratégias de permanência e desempenho desses alunos
nos seus cursos de Biotecnologia e Informática integrados ao ensino médio. Tal
medida foi adotada diante das dificuldades enfrentadas em 2016, quando se contava
apenas com três indígenas. Hoje são sete, e a tendência é que nas próximas seleções
esse número seja superado.
Assim, pensou-se na execução de uma didática acolhedora que aproximasse
o aluno dos conteúdos ministrados durante as aulas, geralmente eles permanecem
recuados em sala, então, foi pensado em aulas de nivelamento, nas mais diversas
áreas, aulas que seriam ministradas no contraturno, na busca pelo desenvolvimento
desses alunos. Todas essas ações visam à inclusão do jovem no ensino e no mercado
de trabalho e que ele tenha condições de cursar o nível superior.
Os que ingressam no ensino médio, geralmente estão fora da faixa etária dos
demais alunos, mesmo assim tentam interagir de forma positiva na nova realidade
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imposta, contam com a ajuda de benefícios que os proporcionam condições
financeiras de permanência na cidade e assim conseguem frequentar as aulas,
possuem também atendimento quando necessário da psicologia e assistência social.
Em relação ao desempenho escolar, de acordo com os professores, as
dificuldades são imensas, mas o interesse por parte dos jovens é suficiente para
superá-las, eles se dedicam o quanto conseguem às atividades propostas na
instituição, assim proporcionam a interação entre as culturas.
Nas instalações do IFRO, podemos constatar que eles ainda se protegem
desse novo meio social no qual foram inseridos de forma brusca, logo permanecem
sempre próximos uns dos outros.
De acordo com Magalhães (2010, p. 205), “no caso dos estudantes indígenas
nas escolas urbanas, percebe-se que naquele espaço eles vivem na condição de
vítimas, de intrusos, de desconhecidos, de desiguais”, e levam certo tempo para
adquirir o mínimo de pertencimento ao ambiente de ensino.
Talvez, se fosse apenas um aluno indígena, ele já fosse mais um número na
estatística dos evadidos, mas o apoio, o afeto entre eles, os fazem permanecer com
o desejo de vencer todos os obstáculos que a cultura do “branco” lhes impõe.

4.1 A INFORMATIZAÇÃO DAS ALDEIAS
O acesso a aparelhos tecnológicos é cada vez mais frequente nas aldeias,
inclusive nas mais distantes. O desejo das lideranças de que se levem sinal de internet
e telefone para facilitar o contato com pessoas, por não ser possível para os indígenas
deslocarem-se sempre que necessitam de qualquer informação advinda da FUNAI por
exemplo.
Em um dos levantamentos sobre as dificuldades, voltadas ao conhecimento e
aprimoramento de técnicas realizadas pelo IFRO - Campus Guajará-Mirim, foi
possível constatar que o interesse dos moradores das aldeias, ao longo dos rios
Mamoré, Guaporé e Pacaás Novos, é adquirir conhecimento básico de informática,
pois já possuem laboratórios, mas nenhuma instrução que os proporcione o uso
desses equipamentos.
Por intermédio do MEC/Inep, obtivemos a informação que de todas as escolas
indígenas brasileiras apenas 126 possuem computadores, 96 contam com impressora
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e apenas 22 possuem acesso à Internet, ou seja, é um número extremamente
reduzido para a demanda total de 2.323 escolas.
Uma nova política está sendo implantada nas terras indígenas de difícil
acesso, que é o ensino médio por mediação tecnológica, em que os alunos terão aulas
online, de forma que possam interagir com os professores, tendo ainda um tutor em
sala, para solucionar as possíveis dúvidas tanto de conteúdo como no entendimento
do português.
O coordenador da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) do Ensino
Indígena, Antonio Puruborá, divulgou em entrevista realizada para o portal do Governo
de Rondônia, em 11 de julho de 2016, que o ensino com mediação tecnológica para
indígenas já funciona nos municípios de Alta Floresta D’Oeste, Pimenta Bueno e
Vilhena.
A figura a seguir mostra-nos que o ensino mediado já é uma realidade nas
aldeias de Guajará-Mirim, o projeto encontra-se em execução, é uma questão de
tempo para que as pessoas mais isoladas espacialmente comecem a usufruir dessas
ferramentas.
Figura 4 - Instalação de antena V-Sat em terra indígena no município de Guajará-Mirim, na fronteira BrasilBolívia

Fonte: Seduc e Esio Mendes - Portal do Governo de Rondônia, Guajará-mirim - RO, 2016.

A instalação das antenas para propagação do sinal de satélite, em Guajará-
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Mirim, atende à recomendação do Ministério Público Federal para que o ensino médio
seja realidade nas aldeias, que serão beneficiadas inicialmente: Rio Negro Ocaia,
Tanajura, Lage Novo, Sotério e Ricardo Franco.
Ao levar em consideração que os jovens, na sua maioria, independente da
sua localização e cultura, possuem o desejo de se conectar com o mundo, a televisão
ou rádio já não são instrumentais suficientes para suprir a busca de informações que
as novas gerações precisam, querem ser ativas dentro do dinamismo global em que
vivemos.
Enquanto essa medida não entrar totalmente em execução, os alunos
indígenas ainda precisam sair do seu lugar para concluir o ensino médio, esses jovens
terão que cumprir as exigências do ensino regular fora da aldeia. Consideramos tal
situação como emergencial e necessária, o aluno precisa concluir seus estudos, no
entanto, se ele não está se sentindo confortável fora do seu meio, necessita que esse
ensino seja ministrado na aldeia, infelizmente, enquanto isso não se efetiva, os alunos
indígenas passarão por situações desconfortáveis no meio urbano em busca dos seus
sonhos.
É possível observar, na dissertação de mestrado do indígena Eliel Benites, da
etnia Kaiowá, que o seu acesso ao sistema educacional na cidade, da seguinte forma:
O impacto negativo provocado pela convivência com pessoas de outro mundo
(a escola na cidade) e, ao mesmo tempo, a não aceitação da minha presença
neste espaço, aos poucos me oportunizou perceber a necessidade de
construir estratégias de convivência para me “adequar” ao grupo diferente
que estava tendo contato, com o objetivo de ser aceito. No entanto, essa
atitude não era bem vista pela minha comunidade, porque era o modelo de
vida alheia ao meu contexto (BENITES, 2014, p. 16).

A realidade vivida por Benites é muito comum na vida dos jovens indígenas
que desejam se aprofundar nos estudos, como o ensino médio ainda está em fase de
implantação nas aldeias, é evidente que esse deslocamento aldeia/cidade ainda seja
frequente. Por mais doloroso que seja o processo de integração às novas vivências,
ele se torna necessário.
A liberdade, em outro espaço, traz as novas práticas culturais que interferem
na sua base enquanto indígena, o que, de fato, produz a hibridização, ou seja, a
coexistência de dois mundos antagônicos.
No trecho abaixo do trabalho, Benites (2014, p. 21) descreve essa sensação
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de estar perdido enquanto ser.
Com o tempo, pude compreender que estes vários ‘eus’ são como raízes que
formam a minha identidade. Percebi também que podemos considerar esses
deslocamentos como estratégias de sobrevivência no mundo de hoje; ao
passo que as pessoas conservadoras, tanto nas culturas tradicionais, como
nas outras, tornam-se pessoas radicais por não deixarem ser penetradas por
outras representações.

O acesso à cultura do outro e sua adaptação, torna-se uma luta pela
sobrevivência em um dado espaço que não lhes pertence e no qual não foram
acolhidos, a permanência nesses espaços estranhos se torna um desafio diário aos
jovens.
Dizer que lugar de indígena é no mato, privado de qualquer inovação é visão
preconceituosa cultivada há anos, o desejo por desenvolvimento faz parte da vida do
sujeito independente da sua etnia.
Então, afirmar que determinado povo que se reconhece enquanto indígena
deve permanecer estático no tempo, soa de forma ignorante e irônica, diante da nossa
atual realidade, em que se prega um mundo globalizado.
De acordo com Bollnow (2008, p. 18):
O espaço é dado ao homem de modo ambivalente, como estimulador e
repressor. Ainda mais profundamente, como algo que lhe pertence como
membro e por sua vez se lhe avança de fora, como algo hostil, ou a menos
estranho.

O ambiente escolar interpretado, enquanto espaço estimulador e repressor,
permite a visualização do quanto o simples fato de ir à escola pode ser complicado e
angustiante para o jovem indígena. A rejeição sofrida nesses espaços traz sentimento
de inferioridade que desgasta e cria barreiras na construção da identidade desses
sujeitos.
De acordo com Bradley (1996, p. 24) identidade se refere:
Ao modo como nós, enquanto indivíduos, nos posicionamos na sociedade em
que vivemos e o modo como percebemos os outros nos posicionando. As
identidades sociais provêm das várias relações sociais que as pessoas vivem
e nas quais se engajam.

Nesse contexto, podemos afirmar que os indivíduos não se perdem diante da
sua própria identidade, quando o comparamos com o coletivo que está inserido, eles
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podem não se identificarem com tal realidade, muitos indígenas se adaptam muito
bem aos centros urbanos, porque se engajam à nova realidade.
Para Sarup (1996, p. 28), “A identidade não é algo que encontremos, ou que
tenhamos de uma vez e para sempre. Identidade é um processo”, e é nesse processo
que cada ser pode escolher e moldar a sua própria identidade, sem que seja visto
como um ser que está num processo de perda de identidade, de acordo com o autor,
o sujeito está em busca do universo cultural que melhor lhe acolha.
E para fecharmos a nossa conceituação de identidade, trazemos Castells
(1999, p. 22) que, de forma clara, nos traz na sua definição de que identidade é:
O processo de construção de significado com base em um atributo cultural,
ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o (s) qual (ais)
prevalece (m) sobre outras fontes de significado. Para um determinado
indivíduo [...] [há] identidades múltiplas. No entanto, essa pluralidade é fonte
de tensão e contradição tanto na auto representação quanto na ação social.

A identidade não depende do externo, é algo único de cada povo, em que
cada indivíduo carrega sua própria bagagem cultural. Mesmo inserido a um meio
desconhecido, leva consigo suas bases identitárias, no entanto, se for de seu
interesse, pode apossar-se de outros objetos e valores e passar a praticá-los, tendo
assim estruturado afinidades com os mesmos, chegamos assim ao termo usado
Castells “identidades múltiplas”.
O fato de o indivíduo se identificar com a identidade de outros coletivos é visto,
geralmente, como o abandono de suas características originárias.
Essa afinidade com outros meios pode se concretizar por necessidade,
quando os indígenas possuem relações sociais estabelecidas com o meio urbano, os
jovens apresentam certos medos e preocupações com as situações encontradas, a
ida à cidade se dá por necessidade como saúde, aquisição de alguns bens, dentre
outras, não por satisfação. Mas, após um período de adaptação passam a integrar o
nosso espaço.
Quando nos referimos à educação, é impossível que os indígenas
permaneçam na aldeia, sendo essa a maior expectativa em relação às políticas
públicas da aldeia, que sejam ofertados os níveis de ensino na própria aldeia, assim
manteria a identidade do povo Oro Waram sem tamanha influência externa.
No entanto, enquanto o ensino médio e o nível superior não chegam às
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aldeias, os alunos vão ao seu encontro na cidade, passam a correr o risco de não se
adaptar e sofrer preconceito por isso, caso sejam acolhidos pela nova realidade, são
vistos como não indígenas.

4.2 ENSINO SUPERIOR
É crescente o número de indígenas que conquistaram e estão na busca do
nível superior, perceberam o quanto a competitividade imposta socialmente exige que
eles elevem seus níveis de escolaridade.
Desde o momento que decidiram não mais se limitarem a seus espaços, viram
a necessidade de encararem as oportunidades que lhes são ofertadas, as quais
surgiram quando passaram a explorar novos horizontes, ainda no ensino superior, a
língua materna torna-se um obstáculo a ser vencido.
Segundo Cunha (2008, p. 157), a dificuldade da língua está presente não só
no ensino infantil, como também no nível superior, vejamos:
[...] mesmo a língua indígena não sendo a língua de instrução ao longo de
todo o processo de escolarização - já que os cursos superiores no Brasil são
em português -, a vontade dos índios e sua consciência política pautada no
interesse coletivo pode reverter o conhecimento adquirido através do ensino
em benefício para sua comunidade de origem.

O trecho nos mostra um fato comum entre os povos indígenas, que saem em
busca do nível superior e regressam para as aldeias quando terminam a formação,
esse tempo em contato com as mais diversas informações torna o seu retorno algo
esperado pelo seu povo que acredita que esse indivíduo será capaz de aplicar o
conhecimento adquirido e elevar a qualidade de vida no seu meio.
Para que essa realidade seja possível, programas específicos de ensino
superior foram e são criados na busca de incluir e elevar o quantitativo de indígenas
que pretende ingressar à faculdade, como também as políticas para permanência
desse público indígena no espaço acadêmico.
De acordo com dados presentes no Plano Estadual de Educação - PEE / RO,
para o período de 2014 a 2022, até 2016 já foram 375 indígenas capacitados pela
Secretária de Estado da Educação no curso para formação inicial de professores para
o magistério indígena. O projeto tem mostrado resultados positivos ao inserir novos
profissionais indígenas no mercado de trabalho, o fato de concluir o curso não lhes
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garante o vínculo empregatício, mas os capacita para que possam concorrer as
seleções para ocupar vagas na educação indígena do estado.
Segundo informações presentes no site da SEDUC de Rondônia referentes
ao Projeto Açaí II de 2010: “De acordo com o coordenador de Educação Indígena da
Seduc, Flávio Gonçalves, estão sendo formados professores de todas as 32 etnias de
Rondônia de oito municípios do Estado: Alta Floresta D’Oeste, Cacoal, Guajará-Mirim,
Jaru, Mirante da Serra, Pimenta Bueno, Seringueiras e Vilhena”.
A partir desse projeto, os povos indígenas podem amenizar as dificuldades
educacionais que os tornam limitados, com a formação podem preparar seus alunos
para que se desenvolvam e adquiram êxito em qualquer espaço escolar que desejem
fazer parte.
Infelizmente, a implantação dos projetos superiores não é suficiente, é preciso
mantê-los ativos no curso, por essa razão foram criados programas de bolsa
permanência para o ensino superior como uma forma de evitar evasões. Essa ajuda
de custo os mantém longe do seu meio, retornando apenas após o término do curso.
As inovações do ensino indígena têm, no Decreto 6.861, de 2009, o respaldo
a organização da Educação Escolar Indígena em territórios etnoeducacionais. O TEE
foi pensado como um espaço de articulação das políticas públicas voltadas à
Educação Escolar Indígena, envolvendo seus diferentes atores e agentes (MEC,
FUNAI, estados, municípios, Universidades, Institutos Federais, ONGs) na discussão
e planejamento conjunto das ações educacionais.
No entanto, a educação indígena só será realizada de maneira satisfatória,
quando todas as partes envolvidas realizarem as atribuições que lhes cabem, assim
o que foi acordado poderá ser executado com eficiência e proporcionar uma educação
de qualidade, mesmo nos locais de difícil acesso.

4.3 QUANTITATIVOS DO ENSINO INDÍGENA
De acordo com o site educ_indigena2007_1.pdf, hoje são 2.323 escolas
reconhecidas como indígenas no Brasil, com normas e ordenamento jurídico próprios,
definidos pela Resolução 03/99 do Conselho Nacional de Educação, nas quais
estudam 163.693 alunos de um total de 734.131 indivíduos que se declararam
indígenas no censo populacional do IBGE, realizado em 2000.
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Ao fazermos uma análise entre as duas informações, constatamos que
570.438 indígenas não frequentam a escola e, pelo quantitativo, seria uma média de
316,02 de indígenas por escola em todo Brasil, situação complicada por estarmos
tratando de aglomerados de pessoas jovens, suas realidades apresentam um alto
índice de natalidade.
O Censo Escolar Indígena de 1999 apontava a existência de 1.392 escolas
em terras indígenas em todo território brasileiro, espalhadas entre as federações,
exceto Piauí e Rio Grande do Norte. Dessas escolas, em 1.818 delas o ensino é
ministrado em língua indígena, isso indica que, em 78,3% das escolas indígenas no
país possuem de alguma forma o ensino na língua materna ou de ensino bilíngue e
em outras 21,7% a língua indígena não faz parte da realidade escolar. No caso em
tela é ofertado o ensino bilíngue.
A respeito do estado de Rondônia, obtivemos informações no site do Governo
do Estado, em 1999, havia 48 escolas e, em 2005, 69 escolas indígenas, hoje, são
109 escolas e cerca de 3.400 alunos matriculados, número que deverá ser expandido
com a implantação do Ensino Médio regular em algumas aldeias.
Essa expansão necessita, além dos prédios para estruturar as escolas, corpo
docente, indígena, com formação para atuar nas aldeias. Houve a realização de
concurso público para compor o quadro de docentes indígenas, que veio a efetivar a
maioria dos 313 professores concursados de 2015, que já trabalhavam em caráter
emergenciais25.
O processo seletivo realizado pela SEDUC-RO ofereceu a 54 aldeias
professores efetivos para suprir suas carências profissionais. Entre os povos
beneficiados estão: Aikanã, Arara, Amondowa, Arowa, Canoê, Cujubim, Cinta-larga,
Dalamaré, Djeoromiti (Jaboti), Gavião, Karitiana, Kassupá, Kaxarari, Kithãulu Kwazá,
Oro Waram, Xijein, Oro Mon, Oro Nao’, Latundê, Mamaindê, Macurap, Massacá,
Manduca, Miqueleno, Puruborá, Tawandê, Tupari, Sabanê, Sakirabiat, Suruí, SuruíTupi Mondé, Oro eo, Cao Oro Wage, Wari, Wajuru, Uru eu au au, Xijein.
Ainda não têm instrumentos para executar uma educação de qualidade, mas
é notável a presença da educação nas TI, sendo esta a forma que os jovens indígenas
possuem de prepararem-se profissionalmente.

25

Contratos de curta duração para suprir carências urgentes de profissionais educacionais.
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Em 2010, os povos indígenas obtiveram mais uma conquista, a implantação
da Lei 578/2010, que trata exclusivamente da carreira do magistério indígena e os
ampara legalmente, com subsídios para reivindicarem por seus direitos enquanto
servidores públicos.
Em dados disponíveis no site do Governo do Estado26,“Começa de fato,
agora, a construção de políticas públicas com a efetiva participação dos povos
indígenas”, comentou o coordenador do Ensino Indígena na Secretaria Estadual de
Educação (SEDUC), Antonio Puruborá, que acredita que a presença de educadores
indígenas cada vez mais envolvidos nesse meio, abre espaço para que as etnias
participem da construção dos métodos de ensino que melhor se adequem as suas
realidades.
Para tratar das questões educacionais e das hipóteses de como gerenciar a
melhor forma de executar esse ensino diferenciado, contamos em Rondônia com o
Conselho Estadual de Educação Indígena, aprovado pela Lei Complementar nº 884,
de 27 de junho de 2016, formado por representantes do poder público, da
Universidade Federal de Rondônia (UNIR), da SEDUC, organizações não
governamentais, Organização dos Professores Indígenas de Rondônia (OPIRON) e
representantes dos povos indígenas. Com isso, é possível fortalecer as lutas
indigenistas e adquirir recursos para melhorar as condições da oferta do ensino nas
aldeias.

4.4 QUANTITATIVO DO ENSINO INDÍGENA EM GUAJARÁ-MIRIM
A partir da implantação das escolas nas aldeias, uma série de restrições
aconteceu, foi implantado um modelo que desconhecia tal realidade, foi uma
experiência desastrosa para as vivências culturais executadas pelas mais diversas
etnias.
Hoje, os jovens indígenas passaram a ser incentivados a compreender que o
ensino médio formal é a saída para alcançar a desejada qualidade de vida, chegando,
em alguns casos, a serem instigados pela família que, também conquistada pelo
discurso de que a educação é a solução a uma série de problemas que há anos
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Postagem do dia 06 de julho de 2016.
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enfrentam.
O quadro abaixo traz o quantitativo de escolas indígenas no município de
Guajará-Mirim, dados de 2014, como suas respectivas localizações e quantitativos de
alunos e professores.

Quadro 2 - Quantitativo de escolas indígenas no município de Guajará-Mirim/RO
Nome da Escola

Localização

EIEEF Tenente Lira

TI Igarapé Laje, Aldeia Laje Novo, Linha 12 do Ramal Bom
Sossego, 65 km de Guajará-Mirim/RO.
TI Igarapé Laje, Aldeia Linha 10, Linha 10 do Ramal Bom Sossego,
40 km de Guajará-Mirim/RO.
TI Igarapé Laje, Aldeia Laje Velho, 5ª Linha do Iata, 40 Km de
Guajará-Mirim/RO.
TI Pacaás Novos, Aldeia Deolinda, Margens do Rio Pakaas,
Guajará-Mirim/RO
TI Pacaás Novos, Aldeia Barranquilha, Margens do Rio Mamoré,
120 km de Guajará-Mirim/RO
TI Pacaás Novos, Aldeia Sotério, Margens do Rio Mamoré, 270 km
de Guajará-Mirim/RO
TI Sagarana, Aldeia Sagarana, Margens do Rio Guaporé, 290 km
de Guajará-Mirim/RO
TI Guaporé, Aldeia Baía da Coca, Margens do Rio Guaporé, 320
km de Guajará-Mirim/RO
Terra Indígena Guaporé, Aldeia Ricardo Franco, Margens do Rio
Guaporé, 370 km de Guajará-Mirim/RO
TI Guaporé, Aldeia: Baía das Onças, End.: Margens do Rio
Guaporé, Distância: 410 km de Guajará-Mirim/RO
TI Pacaás Novos, Cajueiro, Margens do Rio Pacaás Novos, 50 km
de Guajará -Mirim/RO
TI Pacaás Novos, Aldeia Capoeirinha, Margens do Rio Pacaás
Novos, 55 km de Guajará-Mirim/RO
TI Pacaás Novos, Aldeia Tanajura, Margens do Rio Pacaás Novos,
60 Km de Guajará-Mirim/RO
TI Pacaás Novos, Aldeia Cariazal, Margens do Rio Pacaás Novos,
60 km de Guajará-Mirim/RO
Terra Indígena Pacaás Novos, Aldeia Graças a Deus, Margens do
Rio Pacaás Novos, 65 Km de Guajará-Mirim/RO

EIEEF
Nawacam
Oro
EIEEF Wem Canum
Oro Waram
EIEEF Pedro Azzi
EIEEF
Leonel
Buangá Canoé
EIEEF
Francisco
José de Lacerda
EIEEF
Paulo
Saldanha Sobrinho
EIEEF
João
Francisco Aruak
EIEEF 05 de Julho
EIEEF Alexandrina
do N. Gomes
EIEEF Hwerein Cat
Towa Oro Nao’
EIEEF
Josias
Batista de Oliveira
EIEEF
Marechal
Rondon
EIEEF A’ ain Oro
Nao
EIEEF
Dídimo
Graciliano
de
Oliveira
EIEEF Abrão Koop

TI Pacaás Novos, Aldeia: Santo André, Margens do Rio Pacaás

Nº de
Alunos
74

Nº de
Prof.
7

44

4

101

7

65

5

4

1

139

6

93

7

39

2

127

7

57

4

13

2

28

4

74

8

0

0

30

3

137

7
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Novos, 150 km de Guajará-Mirim/RO
EIEEF Manum Oro TI Pacaás Novos, Bom Futuro, Margens do Rio Pacaás Novos,
Eo
Distância: 240 km de Guajará-Mirim/RO.
EIEEF
Watacao’ TI Rio Negro Ocaia, Aldeia Três Bocas, Margens do Rio Pacaás
Oro Nao’ Mixic Oro Novos, Distância: 250 km de Guajará-Mirim/RO.
at
EIEEF Poscidônio TI Rio Negro Ocaia, Aldeia Rio Negro Ocaia, Margens do Rio
Bastos
Pacaás Novos, 260 km de Guajará-Mirim/RO.
EIEEF Xijan Oro TI Rio Negro Ocaia, Aldeia Pantxirop, Margens do Rio Pacaás
Nao
Novos, 270 km de Guajará-Mirim/RO.
EIEEF José dos Terra Indígena Rio Negro Ocaia, Aldeia Piranha, Margens do Rio
Santos Araújo
Pacaás Novos, 280 km de Guajará-Mirim/RO.
EIEEF
Valdemar TI Uru Eu Wau Wau, Aldeia Pedreiras, Margens do Rio Pacaás
Cabixi
Novos, 310 km de Guajará-Mirim/RO.
EIEEF João Farias TI Uru Eu Wau Wau, Aldeia São Luis, Margens do Rio Pacaás
de Barros
Novos, 450 km de Guajará-Mirim/RO.
EIEEF
Marina TI Uru Eu Wau Wau, Aldeia Cristo Reis, Margens do Rio Pacaás
Aikom Oro win
Novos, 420 km de Guajará-Mirim/RO.
EIEEFCo Um Oro TI Igarapé Laje, Aldeia Semapê, Área Terrestre, 90km de GuajaráWaram
Mirim/RO
EIEEF
Mbixire TI Guaporé, Aldeia Pedral, Margens do Rio Guaporé, 340 km de
Patxo Macurap
Guajará-Mirim/RO.
EIEEF
Pacuia TI Guaporé, Aldeia Orossari, Margens do Rio Guaporé, 350 km de
Tupari
Guajará-Mirim/RO.
EIEEF Dom Luiz TI Sagarana Aldeia Winain Tain, Margens do Rio Guaporé, 270Km
Gomes de Arruda
de Guajará-Mirim/RO.
EIEEF
Maxum TI Pacaás Novos, Aldeia Bom Jesus, Margens do Rio Pacaás
Tamanain Oro nao’
Novos, 290Km de Guajará-Mirim/RO.
30 escolas
Fonte: CEI/SEB/GE/SEDUC/2014

41

3

34

3

188

6

23

3

23

2

20

2

11

2

10

1

6

1

14

1

20

1

18

2

10

1

1.443
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O quadro traz o quanto as intervenções de outras organizações culturais
foram influentes, primeiro podemos citar os homenageados políticos, militares e
religiosos tiveram seus nomes usados dentro de espaços que não são reconhecidos,
então tais reconhecimentos não são pertinentes. No entanto, num total de trinta
escolas, treze foram batizadas em homenagens aos seus parentes.
A Terra Indígena mais distante está a 450 km da sede do município, porém
não é sua distância quilométrica que deve ser levada em consideração, mas os
obstáculos, as dificuldades de acesso, há pessoas que, no período da estiagem,
passam em pequenos barcos nos caminhos de água que sobram com a baixa do rio,
e nos períodos de cheia, muitas vezes os fazem migrar buscando a distância das
águas.
Todas essas escolas são de ensino fundamental, então, até a implantação do
ensino médio, mediado na sua plenitude, teremos alunos indígenas se deslocando
para os distritos e centro urbano na busca desse nível de ensino.
Podemos observar que possuímos números consideráveis de alunos
indígenas, por isso voltamos a repetir que há necessidade premente de métodos de
ensino que englobem todos esses alunos. Já que lhes foram impostos tal processo de
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ensino é de direito que eles tenham qualidade nessa oferta.
Em face do exposto, temos a colaboração de Rossato (2002, p. 56), que
também traz colocações semelhantes a respeito:
A questão da escolaridade do índio sempre foi tratada como um ‘mesmo’ a
ser reproduzido através de modelos escolares baseados em políticas de
integração e assimilação, com a simples transferência dos currículos
convencionais das redes oficiais para as aldeias, inteiramente em Português.

A partir da colocação do autor, podemos dizer que executar tal educação, sem
nenhuma estratégia ou visão futurística da sua prática, ou sem prever as
consequências negativas que podem ocasionar as suas culturas, é tentativa de
alheamento, de anulação da cultura identitária de um povo, é escolher outras
prioridades e provocar a perda dos valores indígenas.
Essa implantação brusca do ensino comprova que a educação teve forte
influência no esquecimento, se não no apagamento, dos vocábulos de muitos povos,
porque trouxe um ensino em língua portuguesa, o que reduziu o uso da língua materna
em espaços indígenas.
4.4.1 T.I. Lage Velho
Na aldeia Lage Velho, há a presença de um modelo bilíngue, em que o
Português e o Txapakura se integram durante as aulas, mesmo que sendo apenas o
fundamental I em língua materna, no fundamental II com disciplinas específicas da
cultura indígena e sua língua.
Uma terceira língua também é de acesso dos indígenas dessa aldeia, o
espanhol, por ser área de fronteira, assim como a maior parte da população
guajaramirense consegue realizar, quando necessária, a comunicação com os
bolivianos, o que se explica na relação estreita estabelecida na fronteira em que
integram áreas de convivência em comum.
Os professores dessa aldeia são coordenados pela pedagoga Yap Oro mon,
professora indígena, que luta pelas conquistas para seu povo. Em sua fala, podemos
constatar algo relevante, não é uma luta pessoal ou por sua aldeia, ela deixa claro que
a luta travada é contra tudo que prejudica a vida dos povos indígenas, sejam eles de
que etnias forem.
Tivemos a oportunidade de tratar de educação com uma professora que se
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dedica ao seu trabalho e que acredita no que faz, percebemos em suas palavras o
zelo dado a seus valores e, o desejo de levar adiante um discurso que preze a cultura
indígena.
Realizamos recortes do seu depoimento para mostramos aos leitores os
equívocos que a sociedade alimenta sobre a realidade vivida nas aldeias, em especial
o povo Wari.
Se eu chegar para o meu parente e dizer que sou índio. Não, eu não sou! Eu
sou Oro mon, eu sou Oro Waram, eu sou Oro xijem, sou canoe, macurape, e
sobre a história dos povos indígenas de Rondônia pelo meu conhecimento
infelizmente nas escolas não tem, por exemplo: Quantos povos indígenas têm
em Rondônia? Quem é que sabe? Quantos grupos indígenas tem Guajarámirim? Quando que foi o contato e onde foi? Onde eles residem hoje? Qual
é a língua que é falada? Quais são os costumes que são praticados e quais
os costumes que foram perdidos? (YAP ORO MON, 2017).

Aqui temos a crítica ao abandono dado às informações que se referem aos
indígenas, não há, nas escolas do estado de Rondônia, programas, projetos contínuos
que tragam esse tipo de informações aos seus alunos, somos alheios a tais
conteúdos, por que não buscamos conhecer, não temos o interesse, pois achamos
que, por dividirmos o mesmo território, somos conhecedores das realidades
apresentadas e, em muitas situações, ainda somos a base dos discursos
preconceituosos a respeito do indígena.
A teoria de “índio preguiçoso” perde sua veracidade quando ouvimos a
seguinte afirmação de uma mulher empoderada:
Além de ser coordenadora, eu sou professora, fiquei sete anos dando aula
na aldeia e eu saí da aldeia para assumir a coordenação e quando eu sair da
coordenação eu retornarei para a aldeia que eu sou professora concursada e
onde tenho que cumprir as minhas obrigações (YAP ORO MON, 2017).

Ou seja, quem disse que eles não possuem seus compromissos, trabalham
sim, e dedicam-se a suas atividades, prova disse é que a professora, além de cumprir
com suas obrigações de coordenadora, cargo que executa por competência e
compromisso pela educação indígena, compreende que é professora e, após essa
experiência, retorna para o seu meio, no qual atua, auxiliando na resolução de
problemas enfrentados na aldeia.
A educação era o ponto central da entrevista, falar dos seus aspectos
culturais, o ser indígena na sociedade contemporânea não poderia estar ausente na
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fala da entrevistada, ela, melhor que ninguém, sabe a imagem do povo indígena para
os “brancos”, ela convive diariamente com reclamações de escolas que recebem
alunos indígenas no ensino médio, os alunos indígenas são vistos como problemas
para as escolas, não há profissionais preparados para lidar com esse público, então
os dados quantitativos da escola deixaram a desejar nos relatórios da SEDUC.
É a falta de capacitação para os profissionais, não só da educação, para
entender a realidade que alimenta essa barreia cultural. Há rejeição pelo
desconhecido, por algo que não se buscou compreender. No entanto, nossa
entrevistada deixa claro que não sabemos como a cultura do outro se concretiza e os
significados das suas ações, abre parênteses no seu discurso para nos mostrar o
quanto estamos desinformados sobre suas vivências.
Seria interessante que o processo histórico do município fosse discutido com
nossos alunos, então eles saberiam que:
Guajará-mirim é o centro cultural do povo Wari, essa cidade aqui onde
estamos hoje é a terra tradicional do povo Wari, o último contato do povo Wari
é recente, foi 1969, o último grupo a ser contatado, o povo Wari é dividido em
8 sub grupos...então o que você imagina dessa diversidade de povos,
línguas, religiões culturas, e é uma coisa que se você for fazer uma pesquisa,
quem é acadêmico, você não vai encontrar em lugar nenhum, você vai
encontrar pesquisas soltas, mas a história mesmo em si a gente não
encontra, nós vamos encontrar onde? Lá na base com quem conhece, com
o mais velho (YAP ORO MON, 2017).

Nessa colocação, notamos que a história do povoamento do município de
Guajará-Mirim, direta ou indiretamente, tem ligação com povos indígenas e tais
informações não são encontradas em escritos bibliográficos de fácil acesso, no
entanto temos os idosos (os sabedores) que detêm essas narrativas e que precisam
ser redigidas, para que informações valiosas não se percam na oralidade dos fatos a
cada geração, trabalhos e pesquisas para resgate de memórias são urgentes.
Os próprios indígenas, ao ingressarem no mundo acadêmico, sentem essa
dificuldade na realização das suas pesquisas, como foi colocado pela professora,
diante da escassez bibliográfica.
E isso acontece não é só com o não-indígena, é com o próprio indígena
também, porque nós, para podermos resgatar algumas partes das nossas
culturas, das nossas línguas, nós também temos que fazer as nossas
pesquisas. Hoje nós somos em Guajará-Mirim 130 professores indígenas,
alguns já com graduação, alguns com magistério indígena e cada ano que
passa está aumentando o número de acadêmicos ingressando. Aí tem aquela
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pergunta que ouço muito: o que que o índio quer fazer na cidade, por que ele
não está lá no mato vivendo a vida dele? (YAP ORO MON, 2017).

É muito comum nos centros urbanos o questionamento sobre por que os
indígenas deixam a aldeia, para que querem tanta terra, são muitos os apontamentos
sobre os direitos e deveres dos povos indígenas. Muitos acreditam que são
privilegiados pelo governo, é uma série de julgamentos ao seu respeito, mas o porquê
saem da aldeia é unânime: não deveriam sair das aldeias, devem permanecer nas
suas terras sem contato com os demais.
Se o povo não indígena não ficou parado no tempo, por que que os indígenas
têm que ficar? Não tem como você ficar parado no tempo hoje, antigamente
nós tínhamos a mata livre, a terra para andar e voltar e morar onde quiser.
Hoje não! Nós temos um território demarcado que você não pode ultrapassar
o limite do outro, então de um modo geral ao meu ver pela minha experiência,
parece que o povo indígena vive às mil maravilhas dentro da aldeia, recebe
uma verba do governo federal todo mês, se isso fosse verdade eu não tinha
feito duas graduações, eu não estaria cumprindo horário hoje, eu sei por que
os professores não estariam dando aula, e nenhum companheiro indígena
estaria trabalhando para plantar sua mandioca, fazer sua farinha, enfim , se
estivéssemos lá recebendo do governo mesmo trabalhar pra que? (YAP ORO
MON, 2017).

Muito se ouve que o indígena não tem necessidade de nada, além do que a
natureza oferece, diante da fala da Yap, fica evidente que as vivências na aldeia se
alteram com o passar dos anos e não há justificativas para que fiquem isolados se a
cada dia são os outros que se aproximam deles e os encurralaram em suas terras que
a cada dia estão mais limitas tanto espacialmente quanto em recursos naturais
essenciais para o seu sustento.
Os indígenas precisam produzir seus alimentos e buscar renda familiar para
manter o sustento do lar com o mínimo necessário e, no caso das famílias que
possuem filhos estudando na cidade, manter esse jovem longe de casa.
Os boatos que o indígena é preguiçoso não almejam nenhum crescimento,
seja ele profissional ou pessoal, é uma colocação errônea, há muitos exemplos de
indígenas que se destacam na sociedade e não só na aldeia.
Isso são coisas que são passadas para a gente, como não vamos lá na base
para saber a informação verdadeira, muitas vezes acabamos acreditando
nessas histórias, então por isso que eu digo a história verdadeira é a de quem
realmente viveu e vive essa realidade (YAP ORO MON, 2017).

Estamos diante de uma guerreira indígena que acredita na educação, coloca
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a escola como a melhor alternativa para ultrapassar os limites e trazer para os povos
indígenas condições para as novas conquistas.
Hoje, à frente do ensino indígena de Guajará-Mirim, Yap busca amenizar as
dificuldades que o processo de ensino e aprendizagem enfrenta, conhecer a realidade
contribui de forma positiva para a elaboração dos planos de ação que serão
executados anualmente, o saber cultural sobre o povo facilita esse planejamento e
favorece a qualidade da sua execução.
É preciso compreender o papel de cada agente social diante da sua própria
realidade, como também respeitar os valores de cada um, partindo dessas duas ações
em relação ao outro, os problemas se reduziriam, pois haveria busca para alcançar
objetivos. Porém, se permanecerem os julgamentos preconceituosos, será pouco
provável que sejam realizadas ações que melhorem a qualidade de vida e favoreçam
um ensino de qualidade nas aldeias.
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5 OS JOVENS ORO WARAM - UMA NOVA HISTÓRIA É CONSTRUÍDA
Figura 5 - Jovem encenando luta numa apresentação cultural

Fonte: Schoaba, Erica S.A., Guajará-mirim-RO, 2016.

Na figura 05, temos a representatividade de um jovem indígena que encena o
mito da criação em festejos da Aldeia Lage Velho, essa demonstração cultural traz os
jovens caracterizados guerreiros protetores do seu povo. Vale ressaltar que já não
vivem voltados completamente às práticas tradicionais, sendo as participações em
festejos um momento de diversão e integração entre os povos e não uma perspectiva
de futuro.
Quando nos referimos ao futuro das gerações indígenas, encontramos
algumas percepções distorcidas no interior da própria aldeia, para as lideranças27,o
desenvolvimento de toda aldeia é o objetivo central, mesmo tendo conhecimento de
que algumas perdas culturais acontecerão de forma inevitável. Já para os sabedores,
é fundamental que a cultura se mantenha intacta, por serem idosos habituados a
rotinas e não veem tais necessidades colocadas atualmente pelos jovens.
A taxa de natalidade é outro fator que entra em contradição, os sabedores
orientam as famílias a terem muitos filhos, por ser, na sua compreensão, de extrema

27

Sempre que usamos o termo liderança estamos nos referindo aos indígenas que possui o respeito
do seu povo.
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importância para a existência do povo, temem o desaparecimento das etnias.
Os sabedores mantêm seus costumes primários e acreditam que tudo deve
ser conservado sem contato com as influências externas, tanto que não temos,
enquanto pesquisadores, contato com eles, permanecem reservados nos seus
espaços, mantendo-se distante dos visitantes e da agitação ocasionada pelos jovens.
Ainda sobre a visão conservadora dos sabedores, temos o casamento na
adolescência, que não é apenas realidade na cultura indígena, os jovens do município
de Guajará-Mirim são caraterizados pelas constituições precoces de famílias, talvez
tal aspecto seja herdado da miscigenação com os indígenas, em que os aspectos
culturais são apropriados.
Mesmo sendo realidade do município, as lideranças indígenas passaram a
incentivar os seus jovens a desenvolverem-se e deixarem as uniões matrimoniais
como segunda opção. Logo, é pregado que é necessário que estudem, organizemse, para que saibam utilizar suas habilidades e conhecimentos adquiridos na escola,
de forma proveitosa junto a seu povo.
Mesmo com a diversidade de opiniões entre as gerações, ao serem
questionados a respeito de como veem a participação dos idosos na organização da
aldeia, eles possuem um bom relacionamento com os idosos, além do respeito,
demonstram admiração pelos saberes que eles detêm.
“Eu gosto muito da presença dos velhos na minha vida. Eles nos ajudam
muito ao contar histórias” (Jaçanã - 14 anos).
“Eu converso com os velhos. Eles ensinam muitas histórias e danças” (Sinos
da Mata - 11 anos).
“Eu gosto das relações com eles, eles só são cinco, eu gosto muito da minha
relação com os mais velhos, essa é minha opinião sobre eles” (Trilio branco
- 13 anos).
“Temos que respeitar os mais velhos, eles têm mais contribuição na festa”
(Gavião Belo - 13 anos).
“Eu gosto dos velhos, por que eles são sabedores” (Gavião Real - 11 anos)
“Os mais velhos cantam, contam histórias e são eles que organizam as festas
tradicionais” (Azulão - 14 anos)28.
28

Texto original:
“Eu gosto muito dos velhos na minha vida. Eles nos ajudam muitos de contar histórias” (Jaçanã - 14
anos).
“eu conversa com velhos. Eles ensinam muitas histórias e danças”(Sinos da Mata - 11 anos).
“Os mais velhos é assim eu gosto das relações com eles, eles só tem cinco eu gosto muito só isso a
minha relação com os mais velhos minha opinião cm eles” (Trilio branco - 13 anos).
“Tem que respeitar o mais velhos eles tem mais eventação na festa” (Gavião Belo - 13 anos).
“Eu gosto do velho são eles sabedores” (Gavião Real - 11 anos).
“Os mais velhos cantão uma historia e eles que organização as festas tradicionais” (Azulão - 14 anos).
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Constatamos diante das respostas ao nosso questionário o quanto a imagem
dos sabedores é exaltada dentro da aldeia por todos, são eles que ensinam
praticamente todas as manifestações culturais que acontecem durante os festejos e
no cotidiano do seu povo, mas não é apenas na festividade que a participação dos
anciãos é fundamental, são eles os contadores das histórias dos seus antepassados,
apesar das alterações no repasse dessa oralidade, os mitos são ouvidos e muitos
indígenas acreditam fielmente nas narrações e chegam a temer o descumprimento de
alguns valores.
As experiências dos mais velhos e suas observações de mundo ao longo da
vida como também as suas capacidades de realizar interpretações do espaço vivido
são características que muitos jovens não são capazes de realizar ainda, pois não
possuem maturidade suficiente, logo passam a observar os sabedores e lideranças
como exemplos a serem seguidos.
Anteriormente tratamos do matrimônio na visão das lideranças e dos
sabedores, mas e os protagonistas o que pensam dessa temática?
“Não sei de nada sobre isso” (Azulão - 14 anos)
“A minha opinião é que não é certo que adolescentes se casem, tem que
pensar em estudar” (Gavião Belo - 13 anos)
“Minha opinião não devemos casar logo, temos que pensar na sua vida
adiante e tem que pensar em estudar” (Jaçanã - 14 anos)
“Eu não tenho opinião sobre casamento na adolescência” (Cri-crió - 13 anos)
“Cada um tem o seu pensamento sobre casar” (Mumuré - 13 anos)
“A povo faz casamento diferente na cidade” (Gavião Belo - 13 anos)
“Não quero casamento tão cedo” (Papagaio - 18 anos)29

Como podemos observar, eles se expressaram de formas diferentes, alguns
não quiseram expor sua percepção, outros já estão ligados a uma linha de raciocínio
estruturada a partir dos discursos das lideranças que valorizam a dedicação aos
estudos. Logo, a constituição de famílias ainda na adolescência é vista como uma
29

Texto original:
“Não sei de nada sobre isso” (Azulão - 14 anos)
“A minha opinião não é seto que adolescências ser case adolescências tem que pensa em estudar”
Gavião Belo – 13 anos
“Meu opinião não casa longo tem que pessa a sua vida indiatim e tem que pessa estuda” (Jaçanã - 14
anos)
“Eu não tenho opinião sobre casamento de adolescência” (Cri-crió – 13 anos)
“Cada tem a sua pensamento para casa” (Mumuré – 13 anos)
“A povo faze casamento de diferente na cidade” (Gavião Belo – 13 anos)
“Não ega casamento tam sedo” (Papagaio – 18 anos)
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barreira para que possam concretizar os seus sonhos.
Apesar dos direcionamentos realizados pelos educadores, tanto indígenas
como não, afirmam o que realmente pensam sobre o matrimônio ainda é uma
pergunta sem respostas imediatas e concretas, os nossos colaboradores não se
sentiram à vontade para expor o que realmente pensam sobre, talvez pelo receio de
ir contra aos valores que são pregados.
Na resposta do Gavião Belo, ele nos dá uma resposta inesperada, faz
referência à cerimônia de matrimônio que acontece na cidade, e nos faz perceber que
eles estão atentos às diferenças culturais, não é um olhar crítico só dos brancos para
os indígenas, o estranhamento pelos valores do outro acontece para ambos, tanto que
as jovens indígenas ficam intrigadas com os fatos observados fora do seu meio.
Diante dessa diversidade de comportamento, trataremos dos fatos que a
concretizam, entre eles citamos a língua como um dos principais fatores excludentes.
Sendo também por parte dos indígenas o maior estranhamento principalmente para
os sabedores perante outras culturas, por não falarem português sentem-se recuados
e, de certa forma, intimidados a ponto de a comunicação só acontecer na presença
de um tradutor de sua confiança.
Eles sabem que a “invasão” dos aspectos culturais de outros povos podem se
sobressair se eles deixarem, por isso, insistem na realização das datas
comemorativas, incentivando os jovens a participarem das atividades propostas, é
uma luta constante para evitar perdas culturais para seu povo.
Diante desse trabalho de resgate de valores, podemos notar que os jovens
gostam quando acontecem ações na aldeia, sentem-se satisfeitos em participar das
danças, músicas, comidas típicas, fabricação de artesanatos entre outras atividades.
“Festa tradicional, a música, é muito bom eles cantam e dançam muito”
(Orquídea - 15 anos).
“Tem muitas atividades na aldeia, muitas danças na aldeia e outras culturas
que participo na aldeia é a pintura” (Tucano - 14 anos).30

Fica evidente que há uma troca de experiências entre as gerações, os jovens

30

Texto original:
“Festa tradicional a musica muito bom eles canta dança muito” (Orquídea - 15 anos).
“Tem muito atividades na aldeia muitas dança na aldeia o outros culturas que pacipo na aldeia e pitura
também”. (Tucano - 14 anos).
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por mais que queiram ser “modernos”, gostam da vivência que a aldeia proporciona,
sentem satisfação durante os festejos, nas organizações, nas brincadeiras, tudo faz
um sentido para os que participam.
Mas, o viver na aldeia já é mais autossustentável, o isolar-se não é mais
interessante diante dos hábitos e necessidade adquiridos. Então, as lideranças mais
jovens veem no contato entre os povos uma forma de firmar parcerias com instituições
externas, sejam elas públicas ou privadas, que tenham interesses em causas
indigenistas, para que invistam em projetos que trarão benefícios à aldeia.
Ao mesmo tempo em que esses contatos trazem condições para conquistar
algumas melhorias, também trazem uma série de malefícios que modificam as
vivências na aldeia. De acordo com Bittencourt, (2000, p. 4):
[...]a intensificação das comunicações e a abertura de estradas, por exemplo
na região amazônica, que permite um contato maior dos indígenas com as
sociedades nacionais, frequentemente um contato violento e irreversível para
a comunidade indígena. Há, ainda, a difusão de meios de comunicação como
rádios, o que permite a alguns indígenas manter-se informados a respeito da
vida política da região e do país, ampliando suas possibilidades de luta e
reivindicação.

O acesso a tais informações colabora para que as causas indígenas estejam
presentes, além dos seus limites territoriais e, ao estarem conectados nos fatos
políticos, por exemplo, os proporcionam conhecimentos para resistir às ameaças
externas.
A partir do momento que um povo se fortalece, reduzem-se as possibilidades
dos confrontos com a sociedade, sua visibilidade passa a ser um escudo, para que
sua luta continue sem ameaça, mas para esse fortalecimento é preciso que se
organizem e sejam bem representados fora do seu território.

5.1 LIDERANÇAS E SUAS ESCOLHAS
As lideranças são votadas por seu povo, os candidatos são indígenas que se
destacam na aldeia, que possuem o perfil de líderes e conseguem mediar os conflitos,
apenas um sujeito ativo será capaz de representá-los diante das problemáticas que
surgem, o qual será respeitado e informado de todas as ações que serão realizadas
com seu povo.
O indígena Henrique era o cacique no início deste trabalho, ele permaneceu
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em silêncio durante todas as nossas visitas, apenas observava “os forasteiros”, que
ali estavam no o seu espaço. Mesmo aprovando o nosso trabalho, o contato com a
equipe de pesquisa era mínimo, quase inexistente, ele era informado das etapas,
negava ou consentia a realização da nova ação a ser praticada.
A impressão que tivemos, era receio de não compreender e não falar
fluentemente o português, por isso temia ser enganado por nós, assim esperava que
uma das lideranças, geralmente o Professor colaborador fosse esclarecer o que
realmente desejávamos realizar na aldeia.
A fluência dos indígenas Wari da sua língua materna foi uma surpresa para
toda equipe, pois não se esperava o uso generalizado do dialeto. Segundo
informações coletadas, eles são proibidos de se comunicarem em português no dia a
dia, como consequência adquiriram a fluência da sua língua original e fazem do
português sua segunda língua.
Os idosos, por não terem frequentado a escola formal, não tiveram contato
com outra língua, logo não se adaptaram ao português, que hoje é ensinado nas
escolas indígenas, como também é apreendido por meio do contato com outras
culturas.
Os sabedores rejeitam tanto o português quanto os visitantes, tal sentimento
se concretiza a partir das suas vivências, ao acompanharem cada etapa do
“desenvolvimento dessas terras” que, até então, só tinham a presença dos povos
indígenas e, por saberem das circunstâncias negativas que os contatos entre “homens
civilizados” e “selvagens” concretizaram, os sabedores possuem receio em relacionarse com outras culturas.
Hoje, a aldeia está sob a responsabilidade do cacique Said, liderança que
acolheu nosso trabalho e está presente em todas as atividades produzidas, mostrase atuante, enquanto líder, e participativo das nossas atividades.

5.2 A APROXIMAÇÃO COM OS ORO WARAM
A nossa primeira vista na Aldeia Lage Velho aconteceu dia 23 de agosto de
2015, sob autorização do Coordenador Regional da FUNAI, mesmo com tal
consentimento não podíamos adentrar tal território, seria de responsabilidade da
FUNAI o nosso posicionamento, sendo assim fomos acompanhados de dois
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funcionários efetivos e um temporário, o qual é o atual cacique dos Oro’Nao31.
A presença dos funcionários da FUNAI se fez necessária para que houvesse
uma relação de confiança durante o primeiro contato e que nós não causássemos
nenhum desconforto nas suas rotinas, visto que o nosso papel, enquanto
pesquisadores, é produzir o conhecimento de forma adequada e não interferir no bemestar dos nossos participantes.
O primeiro encontro teve como objetivo a divulgação do processo seletivo do
IFRO e a apresentação da proposta deste trabalho, o momento foi oportuno para
explicarmos, de forma clara, as intenções desejadas com sua execução, os métodos
a serem utilizados e as ações que desejávamos realizar no decorrer dos dois anos de
trabalho.
Fomos recepcionados pelo professor Francisco Oro Waram, que se mostrou
profissional dedicado, que deseja vivenciar uma educação de qualidade na aldeia.
Licenciado em Educação Básica Intercultural e Pós-graduação em Gestão Escolar
Disciplinar e Intercultural pela Unir de Ji-Paraná (RO). Atualmente, ele ministra aulas
para estudantes do ensino fundamental na Aldeia Lage Velho, localizada na 5ª Linha
do Distrito do Iata.
É intrigante a sua curiosidade em relação a outras realidades indígenas do
Estado, sempre que tem a oportunidade diz dialogar com alguém que tenha contato
com outros povos na busca por informações sobre associações, cooperativas, formas
de implantar o desenvolvimento sustentável, entre outros assuntos que lhes gere
interesse para a construção de espaços que ofertem qualidade de vida.
Fazer parte do meio acadêmico proporciona-lhe condições de interagir com
as mais diversas instituições de ensino que realizam pesquisas e tratam de temáticas
que visam projetos com povos indígenas, assim poderá ter acesso a informações para

31

É necessário abrir parênteses para descrever a rotina do jovem cacique com apenas 27 anos, e
residente na cidade, que sentiu a necessidade de deixar sua aldeia ainda adolescente na busca de
instrução. Hoje funcionário da FUNAI e acadêmico de Administração via EaD. Retorna à aldeia nos fins
de semana ou quando necessário para ter conhecimento dos fatos que aconteceram na sua ausência.
É intrigante o fato de o cacique não morar na aldeia, ele nos relatou sua luta por melhorias não só para
a aldeia que lidera, mas pelos indígenas em geral, ficou explícito durante sua fala o porquê foi escolhido
para liderar seu povo. Demonstra vontade de construir meios para que os jovens possam se qualificar,
além da perspectiva de uma realidade que valorize e ao mesmo tempo preserve os povos indígenas.
Afirma que luta diariamente por recursos para permanência dos jovens na cidade até a conclusão dos
seus estudos. De acordo com o Cacique dos Oro’Não, 500 jovens indígenas estão instalados no meio
urbano de Guajará-Mrim para ter acesso a cursos técnicos e ensino médio. Sendo assim, o fato de não
residir no território indígena não o faz menos presente diante dos problemas da sua aldeia.
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conseguir planejar junto com seu povo ações que proporcionem o desenvolvimento
que almeja para a Aldeia Lage Velho.
O fato de cursar mestrado oferece condições ao Professor Francisco para
direcionar seus “parentes” de forma coletiva para buscarem recursos para melhorarem
as suas carências e amenizar a situação de miséria na qual muitas famílias indígenas
vivem.

5.3 À MARGEM DA SOCIEDADE
A precariedade dos serviços ofertados (saúde, educação, saneamento básico,
assistência social entre outros) torna a situação de pobreza nítida a cada visita, apesar
de haver parâmetros avaliativos da realidade, de as condições que consideramos
enquanto básicas, como: educação, saúde, saneamento básico, lazer, entre outros,
que na realidade indígena estão ausências e não são avaliadas como agravantes
sociais, estão mergulhados em outros valores, em que os nossos padrões de
qualidade não se encaixam como critérios para análise.
Mesmo com o auxílio da equipe da saúde pública permanecendo sempre com
um dos seus funcionários na aldeia, a assistência acontece com o mínimo necessário,
sendo um dos fatos mais agravantes a falta de cuidados básicos de higiene, para
evitar problemas de saúde mais frequentes, como vômitos e diarreias.
Alguns comportamentos compõem os aspectos culturais vividos, o fato de as
crianças ficarem sem roupas e comerem alimentos que não foram lavados, direto da
planta ou até mesmo do solo, é comum e visto como inofensivos.
Nas escolas, não há orientações a respeito dessas atitudes rotineiras, os
professores também compartilham esses hábitos, provavelmente nem acreditam que
podem ser ações prejudiciais à saúde.
Na saúde também constatamos algumas dificuldades em relação ao espaço
onde é realizado o atendimento médico, este é muito pequeno para todos os
procedimentos ali realizados, não são apenas as consultas, ocorrem as entregas de
remédios, acompanhamento com enfermeiros, agentes comunitários de saúde e
odontólogos, sem contar o aglomerado que se forma em volta da pequena instalação
do posto de saúde a esperar atendimento.
As imagens abaixo mostram as instalações do posto de saúde e suas
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limitações com estruturas mínimas para realização das atividades cotidianas
necessárias na aldeia:
Figura 6 - Instalações externas do posto de saúde

Fonte: Schoaba, Erica S.A., Guajará-Mirim-RO, 2017.

Figura 7 - Instalações internas do posto de saúde

Fonte: Schoaba, Erica S.A., Guajará-mirim-RO, 2017.
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Nas figuras 06 e 07, podemos observar o quanto é evidente a carência do
espaço, os instrumentos necessários para realização dos atendimentos são precários,
quando não inexistentes. Tal realidade necessita de um olhar diferenciado, pois são
atendidas pelo Sistema Único de Saúde cerca de 450 pessoas, sem que haja
condições ideais para a realização.
Os procedimentos básicos acontecem na própria aldeia, mas os exames e
procedimentos cirúrgicos são realizados no distrito de Extrema-RO, localizado a 260
km de Guajará-Mirim-RO, o que é um desgaste para os povos indígenas, pois o
deslocamento é realizado com muita dificuldade o que retarde os tratamentos de
saúde.
É revoltante o município o fato de o município de Guajará-Mirim não possuir
condições de oferecer o básico para os seus indígenas, sendo preciso todo esse
trajeto para usufruir de atendimentos, no entanto, essa é a realidade de muitas cidades
do interior do território brasileiro, a saúde ainda não foi tratada como prioridade.
Mesmo como a veracidade dos fatos, podemos averiguar, na fala a seguir,
que há certo contentamento dos indígenas com a realidade vivida, quando passam a
apontar os pontos positivos presentes na aldeia.
“Temos de bom: escola, igreja, posto de saúde, campo de futebol” (Galo da
Serra - 12 anos)32

Ou seja, eles caracterizam como bom o que nós, alheios a seu mundo,
caracterizamos como de extrema precariedade, assim, ficamos apreensivos ao
diagnosticarmos que há satisfação diante dos serviços ofertados, no entanto nos
resta, diante das colocações, compreender o porquê de a escola, a igreja, o posto de
saúde e o futebol serem citados por nossos participantes como positivos.
Quadro 3 - Pontos positivos abordados pelos alunos entrevistados

Pontos positivos
Escolas
Posto de saúde
Igreja
Campo de Futebol
Farmácia
32

Quantitativo
21
20
16
09
02

Texto original:
“Bom-escola, igreja, posto de saúde, campo de futebol” (Galo da Serra - 12 anos)
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Respeito aos idosos

01
Total de entrevistados 22

Fonte: Schoaba, Erica S.A., Guajará-mirim-RO, 2017.

Para realizarmos tal compreensão se faz necessário analisar os espaços
citados.

5.3.1 Escolas
As estruturas físicas de uso comum apresentam suas fragilidades, as escolas
não são muito diferentes da saúde, possuem poucos recursos, algumas carteiras
danificadas, falta de itens básicos como pincéis para quadro branco e papel, materiais
indispensáveis para a realização das aulas.
A estrutura física da escola deixa a desejar, o piso está danificado, as paredes,
por serem de madeira, precisam de concertos, há muitos espaços entre as tábuas,
ocasionando muita claridade o que dificulta a visualização.
Os computadores não estão em condições de uso, e a assistência técnica
nunca compareceu à aldeia para solucionar o problema, infelizmente são meros
elementos decorativos na sala de aula.
O único bebedouro com água gelada e filtrada está dentro da sala de aula,
então a comunidade entra a todo momento para abastecer suas garrafas, não há
regras para que aguardem o término ou intervalos das aulas, entram e saem
constantemente.
A figura a seguir representa a espaço que proporciona os sonhos desses
jovens, é nesse ambiente que são traçadas as metas, é aqui que personagens como
o Professor Francisco Oro Waram se fazem heróis para um povo. Mesmo com tantas
barreiras que os privam de ministrar suas aulas, de estudar para se aperfeiçoar, há a
esperança que todo trabalho árduo será reconhecido no futuro por esses jovens.
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Figura 8 – Escola indígena Igarapé Lage, Fundamental II, Guajará-Mirim – RO

Fonte: Schoaba, Erica S.A., Guajará-mirim-RO, 2017.

A figura 08 traz a realidade da escola indígena que, apesar das estruturas
precárias apresentadas, observamos nas paredes a dedicação à educação,
representada por uma exposição de trabalhos realizados pelos alunos, o que ilustra a
busca incansável pela construção do conhecimento, em que o espaço físico se torna
detalhe no processo.
Foi possível diagnosticar, a partir das respostas adquiridas no questionário,
que a educação formal passou a ser vista como a oportunidade para melhorar a
qualidade de vida nas aldeias, diante dessa percepção, indagamos os jovens a
respeito das profissões que desejam exercer futuramente, obtivemos as seguintes
respostas:
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Quadro 4 – Profissões desejadas pelos jovens Oro Waram

Profissão
Técnico (a) em Enfermagem
Advogado (a)
Professor (a)
Médico (a)
Dentista
Soldado
Policial Federal
Construir casas
Sonha com um futuro melhor
Não tem nenhuma profissão em vista
Total

Meninos
00
01
04
05
00
01
01
01
04
00
17

Meninas
02
00
01
01
01
00
00
00
00
01
05

Fonte: Schoaba, Erica S.A., Guajará-mirim-RO, 2017.

É esperançoso ver que esses jovens possuem perspectivas de futuro,
almejando exercer uma profissão e que apenas quatro não definiram seus desejos
profissionais, mas isso não implica afirmar que não querem uma profissão talvez não
tenham em mente ainda o que desejam. O que importa é que estão frequentando a
escola e possuem razões para isso, já que são poucos alunos, considerando o
quantitativo de jovens em idade escolar.
Nesse item do nosso questionário, podemos nos aproximar do motivo pelo
qual o posto de saúde foi citado pelos jovens como ponto positivo da aldeia, seis deles
afirmaram que desejam ser médicos, então essa admiração pela profissão os faz
idealizar a saúde da aldeia como positiva.
O grande desafio das escolas é fazer com que os jovens não abandonem os
estudos, apesar dos valores que moldam os meninos, historicamente, para serem
guerreiros e as meninas para serem mães e esposas, consequentemente, elas se
casam muito jovens e, com a chegada dos filhos, deixam de frequentar a escola, pois
devem executar suas tarefas.
Segundo um dos professores da aldeia, a evasão escolar é alta, considerando
a cultura do casamento a principal causa, então, concluir o ensino fundamental é
reagir à pressão social de constituir família.
Após a conclusão dessa etapa, mais um desafio é traçado, o ensino médio. É
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preciso lembrar que a saída do aluno indígena para a cidade é uma grande barreira,
além do português, os comportamentos dos adolescentes da cidade são
diferenciados, mesmo que os dois universos tenham acesso às mesmas
programações de TV, rádio, internet, não praticam as mesmas atividades
cotidianamente.
Esse mergulho na sociedade, que lhe discrimina, faz com que aumentem as
chances desse aluno não concluir o ensino médio, e retorne com o sentimento de
fracasso para o berço do seu povo. O preconceito para com os povos indígenas ainda
permanece sólido nos centros urbanos.
Outro fator que possibilita essa evasão é a falta de apoio da família, muitos
pais acreditam que seus filhos devem construir seus lares e família, já sendo o
bastante para se tornarem sujeitos ativos na sua aldeia. Discurso que está sendo
desestruturado com o passar do tempo.
Os exemplos de realidades indígenas que se alteraram a partir dos estudos,
das buscas além dos seus territórios, a implantação da ideia de que são capazes de
conquistar outros espaços são muitos na educação familiar indígena, algumas famílias
já adotaram a ideia de que o ensino pode sim trazer meios para sua valorização
cultural como também o desenvolvimento do povo indígena.

5.4 EDUCAÇÃO FORMAL E ANCESTRAL
As primeiras orientações sobre como se comportar, divisão de tarefas,
participações no meio indígena, distinção de gênero, acontecem, no berço do lar,
sendo essas orientações tidas como educação ancestral que, segundo Biesdorf
(2011, p. 3): “A família é a principal instituição responsável pela educação informal,
através da qual são ensinados os costumes humanos como falar, andar, comer,
religião, cultura...já a escola é a instituição responsável pela educação formal, local
onde acontece a mediação dos conhecimentos científicos”.
Além da educação ancestral ofertada pela família, faz-se necessário que
entendamos a importância que o ensino formal adquiriu na realidade indígena. As
lideranças e alguns pais mais instruídos passaram a compreender que é a partir do
contato dos dois processos educacionais que há a construção do ser.
Em mais um trecho da sua obra Biesdorf (2011, p. 2), coloca que:
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A educação faz parte da vida de cada ser humano. Ao nascer, a pessoa é
inserida em um grupo social onde existe uma cultura e esta cultura também
norteará os rumos que a educação das pessoas deste grupo social deverão
seguir.

Dentro da realidade indígena, a educação terá seu próprio ritmo de forma a
ser realizada de forma satisfatória, ou seja, que traga na sua essência sentido para
que o aluno permaneça nesse processo de ensino e aprendizagem e atinja os seus
objetivos.
Quando nos referimos à baixa qualidade do ensino ofertado, podemos estar
incorrendo em erro gravíssimo, uma vez que dentro daquela realidade o ensino é
satisfatório, está sendo executado de acordo com suas reais necessidades da
comunidade, mas, levando em consideração que esse ensino não será ofertado em
todos os níveis em TI, e que os alunos, ao se depararem com os conteúdos
ministrados em outrosníveis não conseguem assimilar o básico necessário para sua
progressão, tem-se, então, um empecilho educacional.

5.5 VIOLÊNCIA EM TERRAS INDÍGENAS
O aumento dos índices de violência doméstica nas aldeias tem sido
preocupação das lideranças, mesmo respondendo judicialmente por seus crimes, o
indígena não se tem intimidado. As mulheres, vítimas de violência, passaram a
realizar boletins de ocorrência para se protegerem dessas agressões, mesmo que não
evitem os próximos ocorridos.
A calmaria descrita nas aldeias em documentários e relatos não se confirma,
os conflitos acontecem com frequência, etnias rivais, lideranças da mesma etnia que
disputam o poder dentro da aldeia, conflitos externos contra latifundiários, contra as
propostas políticas, uma série de conflitos são gerados descaracterizando a
tranquilidade idealizada nas áreas indígenas.
A impressão que tem é que a paz reina naquele espaço, uma calmaria que
envolve os seus visitantes, é um tempo único que passa de acordo com seu ritmo,
comportamentos distantes do patrão de vida do homem da cidade, mas essa
percepção entra em contradição quando passamos a conviver com o meio.
Só depois de certo tempo em contato, começamos a diagnosticar os atritos

104

internos, a busca pelo poder e a violência doméstica não só física, mas com clareza
a violência moral, a submissão dessas mulheres a seus esposos, os silêncios que
deixam transmitir no olhar que não está tudo bem, nos mostram que a realidade vivida
na aldeia não é um conto de fadas.
No decorrer desses dois anos que passamos na companhia dos Oro Waram,
foi possível observar a divisão das tarefas diárias entre os gêneros, as mulheres
exclusivamente responsáveis pelo cuidar das crianças, sempre ativas nas plantações,
homens a construir e consertar suas moradias e outros em rodas de conversa33, não
há prejuízos por que diferente das nossas intenções de trabalho que é o acumulo de
capital, o indígena, na sua maioria, executa ações que suprem as necessidades do
agora, prática ligada a seus aspectos culturais.
A mulher se torna invisível, pouco se manifesta, principalmente se houver uma
presença masculina, suas respostas serão curtas, afirmativas ou negativas, são
violentadas por não se expressarem, por serem privadas de uma série de decisões
da aldeia, passam a ser vistas como inferiores.
O que gera maior insegurança para as mulheres indígenas é a ausência de
fiscalizações na delimitação territorial das aldeias, onde encontramos apenas as
cercas das fazendas, áreas desmatadas para criação de boi, encontramos entre esses
dois espaços apenas a placa que delimita o início da Terra Indígena Lage Velho.
Em tese, os indígenas estariam protegidos e pessoas estranhas não deveriam
adentrar sem permissão, mas não há nenhum controle nessas fronteiras, a entrada e
saída do território indígena acontecem livremente, sendo fato comum, o que
proporciona o aliciamento de menores, a prostituição e o uso de entorpecentes.
Com esse livre acesso, a troca cultural está sendo evidente, o modo de vida
dos não-indígenas tem se tornado força dentro das aldeias, mesmo diante de
burocracias e reservas a povos indígenas. São necessários termos de autorização
dos órgãos competentes, a permissão do povo que ali habita, só após todos os
processos de autorização seria possível o acesso, infelizmente, na prática, essas
etapas não têm sido cumpridas.
A facilidade para entrar a esses territórios possui pontos positivos e negativos
na vivência desse povo. De forma positiva, o acesso à educação e saúde, por outro

33

Que é uma imagem típica do meio indígena, por isso temos a visão distorcida do ser preguiçoso.
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lado, a exploração da força de trabalho, comercialização de bebidas alcoólicas e
drogas são características que passaram a fazer parte da nova realidade indígena.
Diante dessas novas ações que passaram a ser exercidas nas aldeias,
perguntamos aos nossos colaboradores os pontos negativos que eles observam no
seu cotidiano, obtivemos as seguintes respostas:
Tabela 1 - Pontos negativos presentes na aldeia

Pontos Negativos
Bebidas alcoólicas
Cigarro/drogas
Estupros
Roubos
Brigas
Lixo

Quantitativo
19
16
16
11
08
01

Fonte: Schoaba, Erica S.A., Guajará-mirim-RO, 2017.

Dentre os pontos negativos abordados, três apresentam-se de acordo com a
percepção dos nossos colaboradores. Os mais frequentes, uso de bebidas alcoólicas,
venda de drogas ilícitas e a prática do estupro.
As bebidas foram proibidas pela igreja Batista para os seus fiéis, o que, de
acordo com a população, resolveu consideravelmente o problema, banindo até
mesmo o consumo da chicha34 por seus seguidores.
Em uma das representações construídas pelos jovens, podemos identificar o
ponto de venda de drogas, ou seja, não é sigiloso, o jovem identifica, em um desenho,
que é do conhecimento de todos o estabelecimento que comercializa drogas.

34

Bebida fermentada naturalmente.
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Figura 9 - Mapa mental construindo por Águia - 11 anos

Fonte: Schoaba, Erica S.A., Guajará-mirim-RO, 2017.

Se as práticas de tais ações estão acontecendo nitidamente, conforme
representada na figura 09, que vem comprovar que as bebidas e outras drogas ilícitas
estão inseridas nesse espaço há muito tempo, para serem visualizadas com
facilidade, assim, passam a ser realizadas com liberdade e aceitas como normalidade,
pois não se ouve nada a respeito, só obtivemos tal informação diante das
representações e nas respostas dadas ao questionário.
O uso de drogas, estranhas à realidade do indígena, traz para seu histórico
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de violência o aumento dos estupros que foram35, no passado, uma grande
problemática segundo uma das lideranças. Quando o questionamos se não havia
nenhuma punição para os elementos que cometiam tal crime contra as jovens da
aldeia, talvez por receio, o entrevistado nos afirmou que as próprias lideranças
tomaram atitudes que acabaram com a prática na aldeia.
Não deve ser uma realidade tão distante, para estar na memória dos jovens e
causar repúdio à atitude. O jovem deve ter conhecimento de casos recentes, caso
contrário não teria sido tão abordado nas respostas.
Sobre os furtos que ocorrem na aldeia, não conseguimos compreender a
dimensão, eles não pedem objeto emprestado, os indígenas se apropriam dos objetos
para si, por isso não conseguimos identificar se o que caracterizam roubo seja
realmente na sua essência.
Assim como as brigas, pois não há registros policiais que comprovem se
houve agressões, no entanto podem ser considerados brigas os conflitos existentes,
quando as opiniões divergem.
O lixo citado por um participante, esteticamente não é nada agradável e tem
se tornado problema de saúde pública com infestação de insetos, gerando a
contaminação das crianças que brincam em meio ao lixo.
Os jovens que participaram deste trabalho recriminam tais ações, não as
veem como corretas, temem que suas práticas possam levar os valores culturais do
povo Oro Waram ao esquecimento. Vejamos a preocupação na resposta abaixo:
“Para a minha aldeia Lage Velho não pode trazer bebida alcóolica e nem
fumo, vamos respeitar a nossa aldeia” (Garça, 16 anos)36

Apelo vindo de um jovem estudante que idealiza um futuro melhor e que se
preocupa com a entrada de itens proibidos, que estão a descaracterizar seu povo e
trazer hábitos ruins para o dia a dia da aldeia.
Todas essas alterações, sejam positivas ou não, influenciaram no
desempenho escolar, os sonhos profissionais cultivados pelos alunos podem morrer
35

O verbo é usado no passado, porque é assim que as lideranças querem que aldeia seja vista
externamente.
36 Texto original:
“a minha aldeia Laje velho não porde traze a bebida alcoolica e a fumo também vamo respeitar a nossa
aldeia” (Garça, 16 anos)
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no decorrer do processo, estão a surgir obstáculos à sua frente, que podem dispersálos dos seus reais objetivos.
Tal modo de vida, antes concentrado nos centros urbanos, hoje vivenciado de
perto por povos indígenas, vem sendo uma das grandes preocupações das suas
lideranças, em consequência dessas intervenções negativas da sociedade dos
brancos, os jovens indígenas passam a perder-se em sua própria cultura e deixam
sua identidade indígena adormecida. Infelizmente, muitas vezes o despertar não
acontece e mais uma cultura morre.
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6 O INDÍGENA INSERIDO NO ESPAÇO GLOBALIZADO

Figura 10 - O uso de equipamentos eletrônicos

Fonte: ARRUDA, Joilson, Guajará-Mirim, 2017.

A figura 10, é a comprovação de que os povos indígenas estão inseridos na
geração da tecnologia e que apesar das distinções entre as realidades vividas na
cidade e na aldeia, é necessário fazer análise das atividades em comum entre a vida
na aldeia e no campo, ambos têm acesso à energia, água encanada, transporte,
celular, computador, internet entre outras técnicas que os fazem sujeitos globalizados
mesmo com limitações ao acesso as informações.
Então, o ser indígena está bem próximo do branco que reside no campo, não
podemos realizar análise com superficialidade, o espaço habitado interfere nos
valores, o mesmo espaço pode ser construído de várias formas dependendo do perfil
cultural do seu sujeito enquanto modificador. O homem do campo e o indígena são
vizinhos de territórios, as suas vivências são diferenciadas, a bagagem cultural não é
mesma.
Levando em consideração “que a globalização pode ser vista como um vasto
processo não só político-econômico, mas também sociocultural, compreendendo
problemas demográficos, ecológicos, de gênero, religiosos, linguísticos e outros”.
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(IANNI, 1998, p. 8), podemos detectar a presença do processo de globalização no
meio indígena de forma visível, já nos primeiros contatos.
Apesar da interferência externa do mundo global, o povo Oro Waram tenta
manter seus valores mesmo com a forte interferência externa, os usos das tecnologias
não os tornam menos indígenas, ou provoca inevitavelmente o abandono das práticas
culturais. As mudanças aconteceram e acontecem como nas demais sociedades,
consequentemente, alguns princípios morais podem perdem seu uso a cada geração.
De acordo com Santos (1988, p. 89):
As técnicas, mais e mais, vão incorporando-se à natureza e esta fica cada
vez mais socializada, pois é, a cada dia mais, o resultado do trabalho de um
maior número de pessoas. Partindo de trabalhos individualizados de grupos,
hoje todos os indivíduos trabalham conjuntamente, ainda que disso não se
apercebam. No processo de desenvolvimento humano, não há uma
separação do homem e da natureza. A natureza se socializa e o homem se
naturaliza.

Diante da afirmação é possível citar uma série de comportamentos adquiridos
que, aparentemente, não apresentam nenhuma diferença para os seus praticantes.
Ações que até então eram proibidas passaram a ser vistas como comuns, como por
exemplo, a banalização da imagem feminina, o uso de entorpecentes e outras
novidades que compõem o seu modo de vida a ponto de alterá-lo radicalmente,
mesmo que pareça irrelevante. As sociedades evoluem, logo sua complexidade é
ampliada.
Em mais um recorte do depoimento dado Yap Oro Mon, deparamo-nos que
há o reconhecimento dessas mudanças e elas são vistas naturalmente no meio
indígena, pelos que detêm certo conhecimento, veremos adiante sua colocação a
respeito dessas alterações espaciais e de valores.
Mas o que eu quero dizer para vocês realmente é que falar de povos, dessa
cultura, que muitas vezes se acha que só existe uma língua indígena e ainda
só por que nós usamos roupas hoje, usamos a tecnologia tem pessoas que
dizem que deixamos de ser indígenas como é que você deixa de ser indígena
de uma hora para outra? Se o brasileiro sair daqui ele vai ser brasileiro
sempre. Não é porque eu deixei de andar nu que deixei de ser quem sou, é
a ideia que se tem do índio, morando na aldeia, na oca, pelado de arco e
flecha, mas hoje no Brasil tem? Temos pouquíssimos. Mas, atualmente é isso
aqui que nós temos povos indígenas falantes da língua portuguesa e falante
da sua língua materna e que mantem sim a sua tradição, é claro que se
perdeu muito, acabamos pegando a cultura de outros povos, mas
continuamos mantendo sim de uma forma ou de outra, a língua, a tradição,
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as religiões e outras (YAP ORO MON, 2017).

Fica evidente na colocação acima que as alterações foram e são inevitáveis,
mudamos de gostos, de opinião, de crenças e não é por isso que somos sem cultura.
Por que com o indígena o conceito de cultura deve ser aplicado diferente? Por que
devem ser sempre isolados em com valores estáticos? Uma análise mais dotada de
preconceito é lançada contra essa minoria, desejamos o melhor, a tecnologia de
última geração e quando o outro tem acesso ao mínimo já o julgamos, pois está
abandonando sua identidade, seus valores.
A fala da Yap vem para nos fazer refletir sobre a nossa compreensão dos
fatos que se concretizam nas mais diversas organizações sociais, independente de
qual seja a origem dos seus executores e a localização dos espaços construídos.

6.1 RELIGIÃO NA ALDEIA LAGE VELHO
Quando nos referimos aos aspectos religiosos, temos a predominância das
igrejas evangélicas inseridas nos territórios indígenas, na Lage Velho, a Igreja Batista
é seguida por praticamente todos os seus habitantes, poucos ficam de fora dos
eventos religiosos, esses que são indiferentes à presença do processo de
evangelização, não praticam nenhuma outra crença externa.
O poder exercido pela Igreja Batista não é realidade apenas na Aldeia Lage
Velho, mas em toda a área da Terra Indígena Igarapé Lage. Diante desse monopólio,
com a presença permanente da missionária dentro da aldeia, manipular e alterar os
costumes desse povo é mais fácil.
Mesmo que seja inevitável as alterações culturais, como já foi discutido neste
texto, usar da crença em um ser divino para doutrinar um povo, é impor uma crença e
fazer com que eles acreditem que seja a sua única salvação enquanto pecador.
Se formos levar em consideração que o homem, independente de sua
organização social, necessita de deuses, de valores, de temer algo, como afirmou
Claval (2011) sobre essa necessidade humana de uma ordem moral, ou seja, para
que as sociedades sejam organizadas, é preciso alguns limites, sendo a religião um
fator que restringe os seus praticantes a algumas ações.
Os festejos da Igreja Batista reúnem povos de diferentes etnias para as suas
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atividades, que são organizadas de acordo com um calendário anual, nas referidas
datas, os moradores das aldeias próximas se deslocam para prestigiar as
celebrações. São durante esses encontros que obtivemos informações sobre o
aumento das práticas de abusos sexuais às meninas indígenas, por se encontrarem
em outras aldeias passam a ser alvos dessa violência.
No entanto, as violências praticadas contra meninas permanecem em silêncio,
as que engravidam não sabem informar quem foram os autores do crime e criam seus
filhos, sozinhas, invisíveis perante a boa ação dos evangelizadores.
No entanto, os indígenas mais próximos da missionária relatam apenas
benefícios após a presença da igreja, citando a diminuição no consumo de bebidas
alcoólicas, os que passaram a seguir as normas da igreja são orientados a
abandonarem os vícios vistos como prejudiciais às vivências coletivas e também como
pecado. Então, os jovens, que passam a cumprir as normas pregadas pela religião,
deixam de se envolver com bebidas, drogas, entre outros assuntos que são discutidos
durante os cultos que os direcionam para realizarem boas ações.
O que nos deixou intrigados foram as informações positivas a partir da prática
religiosa na aldeia, foram as respostas dadas pelos jovens em relação aos pontos
negativos da aldeia. Caso se estivesse tudo em ordem como tem sido pregado, os
jovens não identificariam essas problemáticas de forma tão clara.
A partir dessa situação, identificamos que estão utilizando de discursos
positivos e mascarando as problemáticas que são visíveis, mas que diante de palavras
conseguem deixar seus fiéis tão encantados que muitos passaram a não enxergar os
problemas que vivem.
Talvez, se tivéssemos feito perguntas a respeito das temáticas, como a
violência, drogas e outras situações-problema, não teríamos obtido a informação de
que essas práticas se efetivam na aldeia, falar sobre esses assuntos os intimidariam,
então os questionários escritos foram sem dúvidas a nossa melhor opção para
conseguirmos compreender o mundo dos jovens indígenas e o que pensam.
O fato é que eles não precisam ser evangelizados e o mais agravante é não
possuir o poder de escolher qual crença seguir, são mantidos praticamente em um
cárcere religioso dominado pela Igreja Batista dentro da aldeia.
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6.2 O PAPEL EXERCIDO PELAS MULHERES ORO WARAM
Se perguntarmos a uma adolescente que vive inserida em determinado centro
urbano de médio porte, provavelmente ela terá um modo de vida extremamente
diferente de como se vivem as jovens indígenas Oro Waram, pois terá acesso a uma
série de inovações, shows artísticos, viagens, talvez sua última opção entre os 13 e
17 anos seria casar e ser mãe, até por que teria muitas outras opções.
Já as meninas Oro Waram não têm acesso a muitas informações, apenas os
programas de TV e rádio, os festejos da própria aldeia, muitas só foram à cidade para
consultas médicas. Então, o que deve pesar nos sonhos dessas meninas? Por mais
que desejem uma profissão, elas desconhecem o mundo além da aldeia, querem
estudar, mas não foram preparadas para encarar esse desafio.
São poucas as mulheres indígenas que conseguem o destaque que desejam,
pois mesmo que, de forma menos intensa, elas ainda são moldadas a serem mães e
donas de casa, por essa e outras razões mal conseguem concluir o ensino
fundamental.
Entre os alunos da primeira turma de ensino médio e técnico de Guajará-Mirim
estão quatros alunos Oro Waram, desses sendo duas meninas que se tornaram mães,
logo após o ingresso no curso, a primeira frequentou as aulas até o nascimento do
seu bebê, mas não retornou após o período de licença maternidade, a segunda
retornou após o parto, mas afirmou estar sem ânimo para estudar e com dificuldades
para permanecer na cidade por conta do bebê, então optou em retornar para aldeia
abandonando o curso.
É doloroso diagnosticar que as jovens indígenas tenham que abrir mão dos
seus sonhos diante das dificuldades que esbarram na sua trajetória, mas, mesmo com
os empecilhos que a vida coloca, há esperança e sonhos que estão sendo plantados
na vida dessas jovens para que sejam ainda mais empoderadas enquanto mulheres
que constroem história.
“Meu desejo é me formar técnica de enfermagem, esse é o meu maior desejo”
(Bromélia - 14 anos).
“Eu quero ser médica” (Vitoria Regia - 13 anos).
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“Eu que espero do meu futuro é ser uma professora” (Canarana - 14 anos)37

Nenhuma delas afirmou que deseja ser “dona de casa”, mas as percepções
tradicionais determinam e limitam o desenvolvimento feminino e as privam de uma
série de conquistas, infelizmente.
Porém, vale ressaltar que as barreiras são maiores para as mulheres de uma
forma geral, nas mais diversas culturas elas encontram mais dificuldades para
conquistar o que desejam.
Então, quando nos referimos às imposições advindas de outras culturas,
como as meninas indígenas encaram essas interferências dentro das suas vivências
na aldeia? Veem na mídia as tendências da moda e tentam segui-las, como a cor dos
cabelos, as bijuterias, roupas, ou seja, comportam-se como qualquer adolescente da
sua idade, utilizando o que têm acesso para se aproximarem desse patrão que é
colocado na TV e nas redes sociais.
Ser mulher é um desafio, pois são inferiorizadas diante de situações que a
discriminam, seja por assédio moral ou sexual, julgada por ser caracterizada como
incapaz diante de situações tidas como exclusivas do sexo masculino, essas
situações também são vividas na aldeia.
A mulher indígena sofre tanto quanto as demais mulheres, mas precisamos
deixar claro que sua ida à cidade proporciona a ela um novo critério para inferiorizála que é o simples fato de ser indígena.
No relato de uma adolescente de 15 anos, detectamos que algumas atitudes
contra a mulher não fazem parte do passado desse povo, como descrevem os
religiosos que pregam que a igreja recuperou todos os males.
“O ruim na aldeia é a bebida alcoólica e também os roubos e, claro, os
estupros contra as jovens de 13 anos que é ruim” (Orquídea - 15 anos)38

A violência praticada contra as mulheres se agrava com o passar dos anos, o
que contribui para que se tornem pessoas amedrontadas, até mesmo em ações
37

Texto original:
“Meu desejo e mim formar di teguinica infermagem esa e o meu maio desejo” (Bromélia - 14 anos).
“Eu queria ser doutora” (Vitoria Regia - 13 anos).
“Eu espero do meu futuro ser uma professora” (Canarana - 14 anos)
38 Texto original:
“O ruim e bebida alcolico e também roba e claro que também não estrupa ais jovens de 13 anos e ruim”
De acordo com Orquídea (15 - anos)
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simples dos seus dias, o ir e vir dentro da aldeia, já não é algo seguro.
As mulheres indígenas, apesar da repressão sofrida, mostram superação em
relação à forma que passaram a ser protagonistas das suas vidas. O que é uma
grande conquista, pois a partir do momento em que se veem capazes de denunciar,
de expor que não aceitam mais ser usadas como objetos, essa mulher se fortalece e
traz para todas as outras a voz para expor o que está acontecendo e acabar com essa
ilusão de que está tudo bem como se ninguém estivesse a sofrer.
Mulheres que já não se calam para as submissões e ameaças históricas,
mulheres que constroem seus espaços de poder.
6.3 OS HOMENS ORO WARAM
O homem indígena também sofre as pressões sociais e culturais, a sua força
é colocada à prova para os demais, diante da imagem do ser corajoso, os meninos
geralmente crescem com o desejo de serem guerreiros e viverem toda sua vida na
aldeia, isso antes de compreenderem que não sobreviveram só da caça e dos plantios,
necessitam de vínculo empregatício.
A modernidade nos impõe uma série de atividades a serem executadas, que
necessitam esforços físicos e mentais para que se encaixem nesse meio, ou
realmente é essa a percepção de futuro que o jovem Oro Waram deseja, uma vida
sem oportunidades, sem conquistas profissionais, sem inovação, é assim que a
geração atual deseja viver?
Vejamos nos escritos abaixo o que eles realmente almejam:
“Eu espero que Deus realize o meu sonho de ser alguém na vida” (Caburi 16 anos)
“No futuro quero ser advogado” (Virapuru - 14 anos)
“O que espero para o meu futuro é ser professor de matemática formado”
(Azulão - 14 anos)
“Eu quero ser médico” (Cri-Crió - 13 anos)
“Eu quero ser policial federal” (Gavião Belo - 13 anos)39

39

Texto original:
“eu espero que deus realiza o meu sonho de ser alguns na vida” (Caburi - 16 anos)
“Meu futuro advogado” (Virapuru - 14 anos)
“O que espero na meu futuro e ser professor de matemática e ser formado” (Azulão - 14 anos)
“Eu quero ser douto” (Cri-Crió - 13 anos)
“Eu quero se policia federal” (Gavião Belo - 13 anos)
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Há uma variedade de profissões citadas pelos alunos, o que demonstra que
os sonhos estão sendo cultivados nesse meio. O que deixa a desejar são os caminhos
a serem percorridos, pois nossa rede de ensino não está preparada para receber um
público tão específico, o sistema de cotas também ainda não supre as demandas
esperadas, só nos resta a esperança que, num futuro, próximo as nossas políticas
públicas sejam melhoradas, no sentido de acolher as minorias étnicas e sociais,
proporcionando qualidade na oferta de seus serviços.

6.4 A VISÃO ROMÂNTICA
Nos discursos estruturados historicamente é comum encontrarmos a imagem
sonhadora que caracterizam os indígenas, uma história de passividade, de aceitação,
de trocas culturais. Mas os primeiros contatos não foram nem de longe caracterizados
por situações harmoniosas.
Engana-se quem acredita na solidariedade dos portugueses em evangelizar
os povos nativos, tudo foi concretizado a partir de interesses financeiros, havia muito
em jogo, logo não iriam ficar à disposição dos povos que ali foram encontrados, tinham
o objetivo de explorar o território, as crenças, culturas, práticas cotidianas, esses
aspectos eram irrelevantes diante da grandeza natural que iriam ter acesso.
O guerreiro indígena, disposto a defender seu território, com suas armas
artesanais, tornou-se alvo fácil para os colonizadores que detinham armas de fogo e
literalmente massacraram as vidas que encontravam no seu caminho. Então se referir
a um povo que foi reduzido e que teve etnias eliminadas, não se pode, em hipótese
alguma, tratar de tal acontecimento como algo passivo, menos ainda colocar o
processo de colonização como benéfico aos indígenas.
Descrever de forma fictícia como o processo de colonização aconteceu é
manipular a história e seus fatos. Acreditar hoje que os indígenas estão perdidos no
tempo é um equívoco, há aldeias que optaram por se manterem distantes de outras
culturas, por acreditarem que estariam mais seguras em relação às ameaças sofridas.
Trata-se de uma escolha, mas de forma geral as Terras Indígenas estão
acompanhando o desenvolvimento, as residências mudaram, as vestimentas, a
alimentação, todas essas alterações ocorreram em consequência da hibridação
cultural.
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Quando nos referimos às hibridações culturais é na tentativa de excluir a ideia
de que, nos primeiros contatos com outras culturas, e mesmo nos convívios que
acontecem não são apenas os indígenas que adquirem os valores do outro, o que não
podemos deixar no esquecimento é que o modo de vida dos “civilizados” também
possui muito da cultura dos povos indígenas, ribeirinhos e demais populações
tradicionais.
De acordo com Oliveira (2004, p. 23):
No Brasil as ‘comunidades indígenas’ vem a se transformar em uma
coletividade organizada, formulando uma identidade própria, instituindo
mecanismos de tomada de decisão e de representação, e reestruturando as
suas formas culturais (inclusive as que o relacionam com o meio ambiente e
com o universo religioso).[...] As afinidades culturais ou linguísticas, bem
como os vínculos afetivos e históricos porventura existentes entre os
membros dessa unidade político-administrativa (arbitrária e circunstancial),
serão retrabalhados pelos próprios sujeitos em um contexto histórico
determinado e contrastados com características atribuídas aos membros de
outras unidades, deflagrando um processo de reorganização sociocultural de
amplas proporções.

Nesse contexto, podemos dizer que as alterações nos aglomerados
populacionais, tidos como tradicionais, tenham passado por reestruturações culturais,
o que não pode ser caracterizado como perca cultural, se fôssemos considerar como
tal, teríamos seres sem cultura alguma por terem suas realidades completamente
alteradas.
Logo entraríamos em desacordo com tudo que foi escrito até o momento, já
que tratamos sobre os aspectos culturais de coletivos que apresentam suas
especificidades e que, ao se depararem com outros valores, podem adotá-los ou não
como seus.

6.5 O JOVEM ENQUANTO PROTAGONISTA DO ESPAÇO
Os jovens Oro Waram, enquanto agentes transformadores do seu próprio
espaço geográfico, devem organizar e estruturar seus objetivos de forma que possam
ter voz diante da sociedade, lutar pela valorização da sua etnia, para que seus valores
sejam vivenciados de forma que os façam se sentir orgulhosos das suas práticas
culturais e da sua identidade.
Para se concretizar essas ações, faz-se necessária a quebra das barreiras
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que a sociedade estruturou ao longo da história que, a nosso ver, não passa de
paradigmas infundados que cada povo molda sobre o outro, passa a rejeitá-lo a partir
de então, sem que haja a princípio um sentido concreto.
Tais barreiras, só poderão ser rompidas quando os próprios indígenas
preservarem a sua identidade e mostrarem para os demais povos que não são
inferiores, mas detentores de diversidades, assim como todos os povos que habitam
quaisquer espaços e possuem suas especificidades.
Esses muros de preconceito para serem demolidos também exigem revisão
de argumentos e a compreensão de que todos nós apresentamos comportamentos,
falas, interpretações de mundos diferenciadas, comprovando que os homens são
diferentes em muitos aspectos e a cultura é um deles.
Para que haja a aceitação da sua própria especificidade, é preciso que
aconteça, inicialmente, de forma interna, nos espaços que cada uma possa ser
compartilhada. No caso dos indígenas, para se levar a percepção de culturas únicas
para além dos limites das suas terras, é preciso, antes de qualquer estratégia, que
seja executada no seu próprio meio, pois muitos valores e identidades já foram
reestruturados, reconhece-los, internamente, é o princípio para manter uma cultura,
mostrar a todos a força do indígena enquanto agente social.
Infelizmente, constatamos que muitos indígenas e mesmo seus descendentes
camuflam suas identidades com medo de sofrer represálias no meio social que lhes é
estranho, consequentemente, perdem suas características para agradar outras
realidades.
O fato de saber da existência de atitudes preconceituosas obriga o jovem que
sai da aldeia, em busca de fontes para sua sobrevivência, busca ser invisível para que
possa estar inserido no espaço desconhecido. Mesmo que tenha laços afetivos com
seu lugar de origem, deixa-os adormecidos na luta pela sobrevivência diante de outros
valores.

6.5.1 O cotidiano dos jovens Oro Waram
Os jovens usufruem de uma variedade de atividades culturais e rotinas
presentes desde o princípio de sua vida, o modo de organizar as tarefas diárias é
realizada de acordo com as instruções dos sabedores, sendo estruturada na busca
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da perpetuação da cultura, sem que haja muitas reestruturações.
Aplicando nossa metodologia e, partindo da análise dos mapas construídos
por nossos colaboradores, foi possível diagnosticar muitos espaços em comum, que
representam a coletividade em determinadas práticas, temos a presença de lugares
que trazem um significado para todos os participantes, chegamos à conclusão que
esses meios trazem significados e tornam-se marcadores territoriais para os seus
habitantes.
A seguir, a exposição de algumas das representações e suas respectivas
interpretações pessoais do mundo indígena para o próprio indígena. Mundo esse
construído por um sujeito Oro Waram.
Figura 11 - Mapa mental construído por Mumuré - 13 anos

Fonte: Erica Angelim Schoaba, Aldeia Lage Velho, 2016.

Na figura 11, podemos observar a organização das casas que também serão
demonstradas nos mapas seguintes, o alinhamento das residências, os caminhos
traçados dentro da aldeia são representados fielmente em cada mapa, pois levam a
pontos de referências que fazem parte do cotidiano e dos valores desse povo.
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Ficou nítida, durante esta pesquisa, a importância dada às atividades
esportivas pelos jovens, eles veem no futebol uma forma de lazer e interação entre os
membros da aldeia, como também entre parentes das terras vizinhas que se reúnem
durante os torneios de futebol, que são organizados em praticamente todas as
festividades indígenas.
Outro ponto-chave é a presença do campo de futebol em todas as
representações, nessa, o esporte praticado é o vôlei, mas é o futebol que tem muitos
adeptos. A importância dada ao futebol ficou evidenciada nos vinte e dois mapas
mentais. Esse esporte é representativo e fundamental para esse meio.
A presença de poucas árvores também é objeto de análise, e nos explicaram
que elas são muitas e não davam para serem representadas, por isso a sua ausência.
E como já não retiram das matas sua sobrevivência, elas não foram privilegiadas
quando pensaram o espaço da Aldeia Lage Velho.
As casas maiores são a escola e o posto de saúde que ganharam um valor
agregado, foram apresentados em destaque, em relação aos demais pontos. Assim,
como os peixes, diante de tantas casas em tamanhos pequenos, temos no rio que
corta a aldeia a representatividade de peixes em tamanho desproporcional, pois se
trata de um item indispensável para o povo indígena por isso o significado e a
necessidade de demonstrá-lo como referência nesse espaço.
Figura 12 - Mapa mental construído por Gavião Real - 11 anos
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Fonte: Erica Angelim Schoaba, Aldeia Lage Velho, 2016.

Na figura 12, temos uma representação com mais detalhes, temos o rio que
corta as duas aldeias, Lage Velho e Lage Novo, os caminhos para se deslocarem
nesse espaço já se apresentam mais complexos, diante da organização das
residências, um detalhe que foi relevante é o limite espacial dado pelo aluno, aqui ele
demarca a Terra Indígena. Essa linha traçada em volta, que limita o território, traz a
noção espacial desses sujeitos.
Figura 13 - Mapa mental construído por Galo da Serra - 12 anos
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Fonte: Erica Angelim Schoaba, Aldeia Lage Velho, 2016.

Novos elementos surgem a cada mapa mental, na figura 13, temos a presença
de um título para a representação, é traçada uma via de locomoção central em linhas
retas que se encontram no rio, retratando a travessia entre as aldeias cotidianamente.
Um novo item surge nesse mapeamento, ao lado direito temos o cemitério da
aldeia, o luto indígena é intenso, os Oro Waram sofrem com a partida dos seus
parentes, suas despedidas são marcadas por rituais que caracterizam o momento do
luto.
Figura 14 - Mapa mental construído por Jaçanã - 14 anos
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Fonte: Erica Angelim Schoaba, Aldeia Lage Velho, 2016.

Na figura 14, temos nitidamente a escola, que ganhou destaque nessa
representação, o que comprova a importância que a educação formal adquiriu ao
longo do tempo para os povos indígenas, mesmo que não tenham traços organizados
na imagem, podemos observar que o participante deixou evidentes os acessos à
escola.

Figura 15 - Mapa mental construído por Gavião Belo - 13 anos
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Fonte: Erica Angelim Schoaba, Aldeia Lage Velho, 2016.

O ponto intrigante exposto neste trabalho, representado na figura 15, são os
limites dados dentro da própria aldeia, linhas foram traçadas em torno dos
aglomerados de residências, demonstrando a presença de grupos de afinidade entre
as famílias, os parentes mais próximos fixam residências aglomeradas de acordo com
os laços afetivos, segundo nosso participante, quando questionado sobre as divisões
no seu mapa mental, o que ele reforçou a existência de pequenos territórios que se
estruturam dentro da aldeia.
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Figura 16 - Mapa mental construído por Trilio Branco - 13 anos

Fonte: Erica Angelim Schoaba, Aldeia Lage Velho, 2016.

Nos demais mapas nos deparamos apenas com a representação da escola
de ensino fundamental II, em que os nossos colaboradores estudam. No entanto, na
figura 16, foram-nos apresentadas as duas escolas da aldeia, trazendo uma visão
mais ampla sobre a presença da escola nesse espaço. Vale deixar claro o quanto o
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rio é simbológico para essa realidade, “Komim Memem”40, é sinônimo de
prosperidade, fonte de renovação espiritual, como também fonte de alimentação para
praticamente todas famílias Wari, que habitam a TI Igarapé Lage.
A construção dos mapas mentais foi uma ferramenta essencial para a
construção das ideias apresentadas nessa produção, apesar de que o aluno, ao ser
questionado sobre um determinado elemento que foi exposto na representação, dava
respostas curtas sem se aprofundar, ainda que tivéssemos feitas várias indagações.
Então, para que houvesse uma maior compreensão, foi feita uma análise entre as
respostas dadas no questionário com a representação de cada aluno, para podermos
descrever e interpretar o que os mapas mentais tinham a nos oferecer sobre o espaço
construído pelo povo Oro Waram.
Ao questionarmos os jovens Oro Waram a respeito de como é viver na aldeia
e se há o interesse em conhecer outros espaços, foram unânimes em afirmar que
gostam de viver no seu meio, mas que também sentem o desejo de conhecer outros
ambientes além da aldeia que moram, adiante temos algumas colocações a respeito.
“Eu gosto de morar na aldeia, eu tenho vontade de conhecer outros lugares”
(Xexéu - 17 anos)
“Eu quero muitos conhecer outras aldeias” (Mumuré - 13 anos)
“Eu tenho desejo de conhecer outros lugares. Morar na aldeia é assim: as
pessoas fazem roça para trabalharem é muito difícil para eles” (Trilio branco
- 13 anos)
“Sim eu tenho o desejo de conhecer outros lugares e principalmente estudar
e conhecer lugares pelo mundo” (Tucano - 14 anos)
“E bom morar na aldeia, mas tem que sair também, temos que conhecer
outros lugares mais perto” (Orquídea - 15 anos)
“Morar na aldeia é bom demais, por que tem ar livre. Eu tenho muito desejo
de conhecer vários lugares” (Bromélia - 14 anos)41

Foi sensível a satisfação em viver na aldeia, no entanto também há o desejo
de conhecer e desvendar outros espaços, sejam eles próximos, como as demais
40

Tradução para o Rio Lage na língua Txapakura.
Texto original:
“Eu gosto de morar na aldeia, eu tenho vontade de conhecer outros lugares” (Xexéu - 17 anos)
“Eu quero muitos conhecer outras aldeia” (Mumuré - 13 anos)
“Eu tenho muito desejo di conhecer outros lugar a morar na aldeia é assim as pessoa faz roça para
trabalho e muito difenso para eles” (Trilio branco - 13 anos)
“Sim eu tem desejo conhecer outros lugar e principalmente estuda conhecer lugar do mundo” (Tucano
- 14 anos)
“E bom morar na aldeia mais tem que sair também, mais tem que conhecer outros lugares mais pertos”
(Orquídea - 15 anos)
“Mora na aldeia é bom demas porque temm ar livre. Eu tem muito desejo no viver vários lugar” (Bromélia
- 14 anos)
41

127

aldeias, sejam também lugares distantes da sua realidade.
Essa vontade descrita em viver outros mundos não significa que os jovens
indígenas estão cansados do seu modo de vida, eles mostraram-se curiosos em
conhecer o que há além do seu mundo. Tanto que deixam claro o quanto é agradável
sua vida na aldeia.
Nesse item do questionário, foi possível diagnosticar que a visão desses
jovens não é limitada, apontam situações importantes. Sabem da qualidade de vida
que a aldeia oferece, quando se refere ao ar que respiram, mas também são capazes
de visualizar as dificuldades enfrentadas, quando citam a vida sofrida proporcionada
pela sobrevivência na roça.
São as dificuldades financeiras que incentivam, tanto jovens quanto adultos,
a buscarem outros espaços, mesmo gostando de viver na aldeia, a falta de políticas
públicas que ofereçam condições de permanência das famílias indígenas em suas
terras, tem gerado um número crescente de indígenas urbanos, sem as condições
mínimas para se manterem em tal realidade.
Assim, os jovens indígenas sentem a necessidade de estarem em outros
espaços que os ofereçam serviços básicos, sentem diariamente as dificuldades da
vida na aldeia, mas como foi expresso na entrevista realizada com nossos
participantes, o afeto pelo meio indígena é indiscutível, mesmo com todos os aspectos
que os fazem sair.
Mesmo com tamanha urgência em buscar melhores condições para
sobreviverem, relatam as dificuldades de habitar no meio urbano, as respostas dos
jovens Oro Waram comprovam essa rejeição à cidade e suas mazelas sociais, no
quadro abaixo, registramos as respostas42 dadas ao questionamento “como se
sentem fora da aldeia”?

42

Texto original:
“eu sento muito de falta da aldeia quando eu tor na cidade”(Papagaio – 18 anos)
“a cultura diferente porque não ser lega” (Papagaio – 18 anos)
“a vida de cidade tem muito droga” (Cri-crió – 13 anos)
“na cidade é bom só que perigoso, na aldeia é melhor de todos” (Mumuré – 13 anos)
“eu sinto que cidade é dificior que tem que comer e que tem a sua família de perto, o mais difícil é
aprede as língua portugues, mais profunda.”(Orquídea – 15 anos)
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Quadro 5 - Demonstra os sentimentos quando estão em um meio

Sentimento quando está fora da Respostas ao questionário aplicado
aldeia
Sentem falta do seu meio
“Eu sinto muita falta da aldeia quando eu estou
na cidade” (Papagaio – 18 anos)
Notam as diferenças culturais
“A cultura é diferente na cidade, por isso não é
legal” (Papagaio – 18 anos)
Expõe os problemas da cidade
“A vida na cidade tem muita droga” (Cri-crió –
13 anos)
Comparações entre as realidades “Na cidade é bom, só que é perigoso. A aldeia
é o melhor lugar de todos” (Mumuré – 13 anos)
Dificuldade de permanência na “Eu sinto que cidade é difícil, por que tem que
cidade
comer e não tem a sua família por perto. O mais
difícil é aprender a língua portuguesa mais
profundamente”. (Orquídea – 15 anos)
Gostam da cidade
“Eu fico meio feliz na cidade é outra cultura”
(Gavião Belo – 13 anos)
Fonte: Schoaba, Erica S. A., 2016, dados retirados dos questionários realizados com os jovens.

Fica evidente o receio que o jovem Oro Waram tem ao ser inserido no meio
urbano, possui a certeza de que alguém vai discriminá-lo ou agredi-lo de alguma
forma, é assim que esses jovens se veem ao circular em outros espaços que não seja
a aldeia.
Os indígenas sabem do perigo que poderão encontrar, que as drogas,
bebidas, prostituição, estupros, que conhecem na realidade indígena, são mais
intensos nas cidades. Conseguem compreender que o fato de estar na cidade não
significa que terão renda familiar e sabem das dificuldades de manter uma família fora
da sua realidade, infelizmente não veem outra possibilidade, a não ser buscar fora da
aldeia a concretização dos anseios educacionais e profissionais.
Se as Terras Indígenas oferecessem condições de permanência, não
teríamos tantos indígenas circulando nas ruas de Guajará-Mirim, vivendo em situação
de miséria à espera de esmolas dadas de porta em porta, se houvesse o mínimo
necessário de assistência pública a essas pessoas para que pudessem suprir suas
necessidades no seu local de origem não teriam o desejo de habitar na cidade sem
nenhuma condição para isso.
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CONCLUSÃO
Realizamos um trabalho que teve no seu diferencial o público alvo, tratamos
de uma realidade indígena que foi descrita por jovens. Essa experiência proporcionou
compreender como o espaço é estruturado e como o indígena está transformando o
meio e se autoconstruindo enquanto sujeito ativo na sociedade.
A juventude Oro Waram demonstrou estar apta a conviver e se adaptar com
a presença da cultura dos não-indígenas, tanto no meio urbano como no interior da
aldeia.
As análises realizadas apontaram a presença tanto de pontos positivos quanto
negativos a partir da interação entre as culturas, tanto que é, a partir dessa relação
que hoje é realizada entre os povos, que diagnosticamos uma série de alterações nos
valores das etnias, que são as resignações culturais que foram debatidas neste
estudo.
Mesmo com a aproximação entre as culturas praticadas, ficou evidente que
os jovens indígenas ainda se sentem inferiorizados quando se encontram fora das
suas realidades, quando estão inseridos no meio urbano sofrem preconceitos
estruturados pelos “brancos”, fazendo com que sua presença na cidade seja rejeitada.
No entanto, essa rejeição não tem impedido os jovens Oro Waram a buscarem
o desenvolvimento do seu povo, a não deixarem de lado suas perspectivas de futuro,
as quais estão alicerçadas na educação.
Em relação às autoridades governamentais, pareceu-nos que os indígenas
estão satisfeitos com os serviços públicos disponibilizados na aldeia. Apenas após
interrogações insistentes, os jovens se expressaram sobre as dificuldades que a
saúde e a educação passam na aldeia, mas apenas em relação à merenda escolar e
aos remédios básicos que são ofertados, se esses dois itens estiverem sendo
oferecidos estará tudo funcionando perfeitamente.
Ficou claro que o indígena não é o mesmo e nem poderia ser diante de
tamanha reestruturação cultural que sofreu ao longo do tempo. É fato que passou a
acompanhar o aperfeiçoamento das técnicas, a ter contato com objetos que até então
não se acreditava que fossem utilizados pelos povos nativos, mas que são sim
realidade das aldeias, em específico na Aldeia Lage Velho.
É perceptível neste trabalho a importância que a educação formal tem
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adquirido dentro da cultura indígena, algo que a princípio foi imposto, passou a ser
parte da vida dos povos originários e hoje é vista como a solução para as
problemáticas enfrentadas nas aldeias. É a partir das instruções adquiridas nas
escolas que os indígenas têm se organizado para evitar danos aos seus povos.
Vimos ainda, no decorrer da pesquisa, que os valores culturais ganharam uma
nova roupagem, novos aspectos foram incorporados, mas em nenhum momento
podemos caracterizar o povo Oro Waram como sem cultura, eles passaram por
algumas modificações, mas não deixaram de ser integrantes e executores da cultura
Wari.
É esse o ponto chave da pesquisa, deparamo-nos com uma reserva indígena,
que a princípio não nos apresentou fortemente aspectos primitivos, pelo contrário
tivemos o privilégio de conviver com um povo que tem acesso ao meio urbano, mas
que o caracteriza de forma negativa e acredita que sua vida é melhor na aldeia. No
entanto, são pessoas que têm acesso à rede elétrica, equipamentos eletrônicos,
transporte43, mas nem por isso se distanciam dos ensinamentos dos sabedores.
É preciso deixar claro que as práticas das orientações dadas pelos sabedores
se concretizam de acordo com as informações que os seus executores possuem, no
caso dos nossos participantes, eles demonstram respeito e admiração pelos anciãos
e suas contribuições, participam dos festejos, mas já possuem opiniões a respeito de
algumas vertentes que os mais velhos acreditam ser ideais e passam a inserir as suas
novas concepções de espaço.
O jovem indígena Oro Waram, diante do seu mundo e outros mundos,
demonstra angústias e busca conhecer e se adequar a outras realidades, diante da
luta incansável para ultrapassar os limites impostos aos indígenas é menor que o
sonho de conquistar outros espaços. Essa conquista tem como base a educação vista
como a maior ferramenta para o jovem indígena mostrar que sua diversidade cultural
não o faz inferior diante de nenhuma outra realidade.
Com essa será possível traçar políticas educacionais que contribuam de
forma positiva para o desenvolvimento intelectual dos alunos indígenas, inseridos no
meio urbano, em busca de outros níveis de ensino. Assim, proporcionar maiores
chances para que os jovens indígenas cheguem a concretizar os sonhos arquitetados

43

Ou particular, geralmente motocicleta, ou taxi. Transporte público é inexistente.
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durante o ensino fundamental.
Concluímos este texto registrando o quanto é importante sabermos mais
sobre o outro e suas percepções, suas histórias e conquistas, para assim quebrarmos
os preconceitos que moldam os povos. Cada etnia, raça, crença, seja lá qual for o seu
diferencial deve ser respeitado, independente de qual seja a situação, todos possuem
razões para as suas práticas dentro dos seus contextos culturais.
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ANEXOS

Acervo fotográfico do povo Oro Waram – Aldeia
Lage Velho – TI Igarapé Lage – Guajará – Mirim –
RO
Foto 01: Artesanato indígena, confeccionado por mulheres do povo Oro Waram

Fonte: LINS, Tiago. Guajará-Mirim – RO, 2016.
Foto 02: Jovens mães indígenas

Fonte: LINS, Tiago. Guajará-Mirim – RO, 2016.
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Foto 03: O contato direto com os animais silvestres

Fonte: LINS, Tiago. Guajará-Mirim – RO, 2016.

Foto 04: Jovens indígenas nos preparativos para os festejos na aldeia.

Fonte: LINS, Tiago. Guajará-Mirim – RO, 2016.

Foto 05: Meninos indígenas no intervalo escolar.
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Fonte: LINS, Tiago. Guajará-Mirim – RO, 2016.
Foto 06: Computador em sala de aula do ensino Fundamental II.

Fonte: LINS, Tiago. Guajará-Mirim – RO, 2016.

Foto 07: Os sabedores cantando para o seu povo.

Fonte: LINS, Tiago. Guajará-Mirim – RO, 2016.
Foto 08: Após o canto a dança ao som das vozes de todos os presentes.
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Fonte: LINS, Tiago. Guajará-Mirim – RO, 2016.
Foto 09: A atenção dada aos sabedores durante o canto e os ensinamentos.

Fonte: LINS, Tiago. Guajará-Mirim – RO, 2016.

Foto 10: Espaço para fabricação de farinha.

Fonte: LINS, Tiago. Guajará-Mirim – RO, 2016.

