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Rondônia, Porto Velho, RO, 2015. 

 

RESUMO: 

 

O conjunto de textos coletados e produzidos pelos professores índios atendidos pelo 

Projeto Açaí (magistério indígena), promovido pela SEDUC/RO, em 2001, III e V 

Etapas, nos permitiu uma análise, norteada pela teoria pós-colonial, das marcas textuais 

que demonstram tanto uma reorganização cultural indígena imposta pela sociedade 

dominante como outra reorganização entre as suas próprias sociedades. Os teóricos que 

asseguraram a análise foram: Fanon (1968; 2008), Pratt (1999), Spivak (2010), Babha 

(2013), Vilaça (2006) entre outros. A proposta da pesquisa surgiu da indagação de como 

ocorreu esse processo de internalização da segunda língua, no caso a Língua 

Portuguesa, pela sociedade índígena distribuída ao longo do Vale do Guaporé, atendida 

pelo modelo de educação escolar da região fronteiriça. A pesquisa foi realizada com a 

aplicação de métodos qualitativos, com os quais os textos indígenas foram contrapostos 

aos objetivos do Projeto Açaí, buscando um posicionamento da sociedade subalterna 

perante a outra sociedade. Interessou-nos nesse processo conhecer sua relação 

ambivalente, mediante a aquisição da escrita, e verificar se essa aquisição possibilitou 

uma instrumentalização para a promoção de uma atitude descolonizadora dos povos 

indígenas atendidos pela proposta do modelo educacional da sociedade majoritária. O 

cotejamento dos dados nos permitiu vislumbrar a violência epistêmica existente em 

relação aos povos indígenas estudados e tecer considerações para repensar sua educação 

escolar. 

 

Palavras-chave: Pós-colonialismo. Subalterno. Colonização. Educação Escolar 

Indígena 

 

 

 

  



  

Souza Santos, Sandra Maria da Silva de. Acai project: colonization and 

decolonization. 126 p. Dissertation (Master degree) – Language Arts Department, 

Federal University ofRondônia, Porto Velho, RO, 2015. 

 

ABSTRACT: 

 
 
The collection of texts produced by the indigenous teachers of the ProjetoAçaí - 

MagistérioIndígena, promoted by SEDUC/RO, in 2001, III and V Stages,allowed to us 

an analysis of the textual marks orientated by the post colonial theory that demonstrate 

both a native cultural reorganization imposed by the dominant society and another 

reorganization among his own societies. Fanon (1968; 2008), Pratt (1999), Spivak 

(2010), Babha (2013) and Vilaça (2006) among others, are the theoreticians who based 

this analysis. This scientific research proposal come from a question about how 

happened the internalization process of a second language, Portuguese Language in this 

case, by the indigenous societies living along the Vale do Guaporé that are under school 

education model of border region. It was carried out with the application of qualitative 

methods by means of which the texts of the indigenous authors were compared with the 

goals of the ProjetoAçaí, searching for any internal decision from the subordinate 

society to the majority society. Our interest in this process was to know his ambivalent 

relation through learning and verify if it did enable arising some instrument that 

encourage a decolonization attitude at the indigenous people attended by the majority 

society education model proposal. This scientific research allowed a glimpse of 

epistemic violence that falls upon indigenous peoples studied and make considerations 

for rethinking school education of them. 

 
Keywords: Post-colonialism. Underling. Colonization.IndigenousEducation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

No final de agosto de 2001, a UNIR entrou em um longo período de 

greve. Nesse quase um semestre de suspensão das aulas, surgiram oportunidades em 

que eu não poderia conciliar com as atividades acadêmicas. Uma delas foi a 

participação no Curso de Antropologia da Saúde, promovido pela FUNASA – Fundação 

Nacional de Saúde, no final de setembro de 2001. A partir deste curso e sempre a 

convite do professor José Osvaldo de Paiva, pela primeira vez tive a oportunidade de 

conhecer uma aldeia, pois auxiliei o professorna coleta de dados de sua pesquisa para o 

seu doutoramento na época e também fui me inserindo, aos poucos, dentro de parte do 

universo da educação escolar indígena. 

O interesse em desenvolver esta pesquisa nasceu da experiência obtida 

em participar da V Etapa do Projeto Açaí – habilitação em magistério para professores 

indígenas, oferecido pela Secretaria Estadual de Educação (SEDUC/RO), no ano de 

2001. Sendo ouvinte das aulas de língua portuguesa na etapa que aconteceu no Rondon 

Palace Hotel, em Porto Velho e ainda na condição de acadêmica,aconteceu o convite 

pelo Setor de Educação Indígena da Seduc e pela FUNAI de estagiar na etapa não 

presencial ocorrida nas aldeias do Vale do Guaporé. O foco de pesquisa na época foi o 

de analisar como se dava o processo de internalização da língua portuguesa com os 

professores indígenas, observar suas maiores dificuldades no aprendizado da segunda 

língua e verificar nos textos narrativos indígenas a concordância entre sujeito e verbo. 

Uma vez estando nesse meio, era inevitável, e enriquecedor, a abordagem cultural. 

Sendo estudante de letras, sabia o quanto a língua abrigava a cultura de um povo. Assim 

sendo, o aspecto da identidade daqueles povos indígenas fez permanecer em mim o 

desejo de pesquisa a ser desenvolvida posteriormente. 

Uma vez conhecida a equipe gestora daquele ano do Setor de 

Educação Indígena da SEDUC-RO, a mesma autorizou a participação na condição de 

estágio, no auxílioda digitação de relatórios, digitalização de textos produzidos pelos 

professores indígenas e também na organização de material didático para as aulas de 

língua portuguesa. Esta proximidade e interesse renderam cópias de alguns trabalhos 

escolares indígenascedidos pelos professoresparticipantes do curso e também pelo  

ministrante da disciplina.
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Com os textos produzidos pelos professores indígenas em mãos, a atenção foi 

direcionada às suas figuras, à concordância gramatical e às particularidades de suas 

culturas. Asua relação com a cultura exterior etambém consigo mesmoé oque promove 

uma análise norteada pela teoria pós-colonial, procurando buscar as marcas 

colonizadoras e descolonizadoras, algumas vezes, em suas produções textuais. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Apresentamos neste espaço um breve histórico da teoria do Pós-

Colonialismo, os autores que fundamentam esta pesquisa e a forma como o texto 

dissertativo foi organizado. A teoria Pós-Colonial é datada depoisda publicação da obra 

de Edward Said, Orientalism, 1978, no Brasil traduzida por Tomás Rosa Bueno, 1990. 

Para os críticos Bill Ashcroft, GarethGriffiths e Helen Tiffin (1995), a literatura pós-

colonial é a literatura produzida por aqueles povos que foram colonizados pelas forças 

imperiais europeias. Eles afirmam que o termo “pós-colonial cobre “todas as culturas 

afetadas pelo processo imperial desde o momento da colonização até os dias atuais”. Os 

autores ainda afirmam que a literatura pós-colonial é escrita por culturas afetadas pelo 

colonialismo ou que “sofreram a experiência da colonização” e tiveram que lutar contra 

dependência imperial. Verificaremos, à medida que forem expostos os textos 

selecionados e produzidos pelos professores indígenas do Vale do Guaporé, se haverá 

marcas que ainda remetem a preceitos coloniais e também se há um mecanismo que nos 

leve a uma instrumentação para um processo de “Postcolonial”, onde há uma tomada da 

dimensão de consciência e luta contra um antigo processo de opressão em geral. 

AiméCésaire(2010) é o crítico basilar para a sustentação teórica do 

texto dissertativo que será apresentado. Seu ensaio “Discursos sobre o colonialismo” é 

um documento inestimável para o desenvolvimento da consciência em todasas etnias 

em países do Terceiro Mundo. Césaire foi considerado por outros teóricos um dos 

autores do conceito de “negritude”, onde os povos negros francófanos tomaram como 

arma para sua libertação do massacre colonial a valorização de sua cultura.O francês 

Jean-Paul Sartre, que sendo seguidor de Césaire contribuiu com o prefácio da obra do 

mestre Frantz Fanon, Os Condenados da Terra (1968), ampliando o termo “negritude” 

para além de um resgate cultural negro, projetando para uma “negação da negação do 

homem negro”.  Norteiam também esta pesquisa os teóricos Frantz Fanon (1968, 

2008),HomiBhabha(2013) e GayatriSpivak (2010). 

Frantz Fanon (2008) aponta a ideia de uma desconstrução da 

identidade negra imposta pelo colonialismo. E nisso também se questiona a própria 

identidade branca, pois ele acreditava que a colonização trouxe efeitos psicologicamente 

doentios para a sociedade como um todo: de um lado, o opressor que precisa do 
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oprimido para legitimar sua superioridade e do outro, o oprimido que precisa do 

opressor para legitimar seu lugar de vítima em busca de reparação.  Na sua teoria 

também há o enfoque de se resgatar a humanidade, de se resgatar o próprio homem. E 

nisso não há mais limitações de raças, etnias, culturas e fronteiras. Surge então a 

urgência de uma desintoxicação que não seja promovida pela violência e nem pela lei 

do bronze capitalista, mas pela tomada de consciência e da modificação das condições 

de trabalho que tornaram o colonizado um animal. 

HomiBhabha(2013) é de essencial contribuição e também de 

sustentação deste trabalho, pois seus termos empowerment,entre-lugar, mímica e 

discussões sobre o pós-colonial e o pós-moderno nos abrem os olhos de forma mais 

crítica sobre a problemática humana que a atualidade nos apresenta, e em especial à 

temática da educação escolar indígena, objeto de pesquisa desta dissertação. Além da 

análise sobre o termo “além” que Bhaba discorre sobre os locais da cultura, nossa 

análise se volta em especial para o afastamento das singularidades de “classe” ou 

“gênero” como categorias conceituais e organizacionais básicas que resultou em uma 

consciência das posições do sujeito – de raça, gênero, geração, local institucional, 

localidade geopolítica, orientação sexual – que habitam qualquer pretensão à identidade 

no mundo moderno (BHABA, 2013, p. 20).  Dentro dos textos produzidos pelos 

professores indígenas do Projeto Açaí,reconheceremos alguns dos processos que 

revelam tanto uma identidade cultural quanto sua própria articulação quando em 

convivência com culturas diferentes. E deste processo teremos em mãos novos signos 

de identidade surgidos dessa experiência da aquisição do magistério indígena, onde o 

“entre-lugar” que sua formação docente promoveu fez com que esses professores 

indígenas se apropriassem da escrita e produzissem textos que servissem de ferramenta 

para uma árdua etapa de lutana aquisição da descolonização de sua etnia. 

Spivak (2010) contribui com seu conceito de sociedades subalternas e 

marginalizadas, nos fazendo entender também outros mecanismos que provocam a 

privação e/ou silenciamento das vozes dos sujeitos dessas coletividades. Seus estudos 

guiaram considerações sobre a re-presentaçãodos povos indígenas participantes do 

Projeto Açaí, onde detectamos a administração política da sociedade branca presente no 

outro território. 
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Na seção I apresentaremos os primeiros movimentos migratórios em 

Rondônia em relação aos primeiros colonos não-índios, para que haja um entendimento 

melhor por parte dos leitores sobre as incursões coloniais em nosso Estado. 

A seção II iniciará brevemente as discussões teóricas, já que inserido 

nas análises há um aprofundamento do aporte teórico; nos subitens trataremos sobre a 

história da educação indígena no Brasile uma referência sobre as primeiras tendências 

da educação formal indígena. Esses dados servirão de elementos para facilitar a 

abordagem de como se iniciou a educação indígena em Rondônia. E neste começo está 

presente o Referencial Curricular Indígena, de âmbito nacional, e o Projeto Açaí, que foi 

o primeiro curso de magistério indígena em Rondônia. Ambos serão analisados para que 

se verifique a inserção ou não da teoria pós-colonial em seus objetivos de execução. 

Na seção III trataremos dos sujeitos dessa pesquisa, que é a sociedade 

Oro Wari, mais conhecidos como os povos Pakaas Novos, que se constituem em vários 

grupos com características peculiares e sobre os diferentes contatos em épocas diversas. 

Na seção IV há a representação, discurso de formação e instrumental 

do Projeto Açaí, onde analisamos a proposta do projeto do magistério indígena 

oferecido pela SEDUC/RO. 

Na seção V apresentaremos um olhar sobre os textos produzidos pelos 

Pakaas Novos em sala de aula e também como atividade de pesquisa e exercícios 

cobrados na etapa não presencial do Projeto Açaí, sobre temas que abarquem diferentes 

aspectos de sua cultura tradicional, mais especificamente quatro textos sobre a formação 

do pajé; três textos de receitas da sua medicina tradicional; temas diversos, onde há um 

texto de narrativa; quatro textos de avaliação das aulas de língua portuguesa ministradas 

no projeto Açaí, III e V Etapas, e mais sete textos no formato de poesias e histórias dos 

povos indígenas do Vale do Guaporé, o que totaliza dezenove textos selecionados para 

estudos nesta pesquisa. As análises surgiram a partir do confronto entre o próprio 

Projeto Açaí e os textos indígenas, permeados das teorias que sustentam esta pesquisa. 

Na seção VI tecemos nossas considerações ao fim desta primeira etapa 

de trabalho. 

As análisesdos textos produzidos pelos professores indígenas terão 

como base questões da alteridade do sujeito indígena a partir de marcas textuais que 

verifiquem: influências do discurso do colonizador em suas produções textuais; se de 

alguma forma há uma emancipação dos povos das aldeias do Vale do Guaporé por meio 

da teoria pós-colonialista; analisar nos textos se a cultura indígena e seus valores 
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tradicionais se caracterizam como ferramentas para elementos descolonizadores para a 

sua prática do magistério e vivência. 

Em relação à problemática e formulação de algumas hipóteses, nos 

cabe analisar: 

 até que ponto os textos coletadas dos professores indígenas do 

Vale do Guaporé durante o curso do Projeto Açaí revelam um 

caráter crítico e questionador de sua situação pós-colonial? 

 

 seu processo discursivo não só reafirma sua identidade 

cultural como também faz um embate identitário entre sujeito 

indígena e sujeito da sociedade branca? 

 

Temos como objetivo geral observar nos textos dos professores 

indígenasdo Vale do Guaporé produzidos a partir da III e V Etapas do Projeto Açaí I 

(2001), sobre o prisma das teorias pós-coloniais,qual a perspectiva do sujeito indígena 

perante a sociedade não indígena; se quando da interação entre a sociedade indígena ea 

sociedade branca houve uma afirmação de valor de sua cultura. E nessa perspectiva 

estaremos diante de suas relações neocoloniais, sua história recente e a apresentação de 

seu processo discursivo dentro de suas condições fronteiriças, revelando um caráter 

híbrido cultural. 

Dentro dos objetivos específicos, analisaremos: 

 até que ponto, nos textos coletados, há influência do discurso 

do colonizador e se há marcas textuais da alteridade do sujeito 

indígena; 

 verificar o que o pós-colonialismo trouxe como emancipação 

do povo das aldeias do Vale do Guaporé, desde sua cultura, 

economia e sociedade; 

 observar nos textos indígenas se há marcas que demonstram 

sua cultura e valores tradicionais e descolonizadores. 

 

Como este estudo visamos identificar a presença, nas suas marcas 

textuais, de uma cultura descolonizada nas narrativas indígenas dos povos do Vale do 

Guaporé e uma vez que entrará em estudo uma sociedade constituída por suas 
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complexidades linguístico-sociais em configurações linguístico-culturais específicas, os 

procedimentos metodológicos a serem adotados serão o desenvolvimento de uma 

pesquisa qualitativa a partir dos textos coletados na V Etapa do Projeto Açaí I, onde se 

poderá perceber a relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito indígena. 

Adotar-se-á uma revisão sobre as pesquisas bibliográficasem relação à 

literatura e projetos pertinentes ao tema do pós-colonialismo permeados dentro das 

análises dos objetos de estudo. 

Analisar-se-á elementos coletados da pesquisa etnográfica durante as 

visitas nas aldeias e durante as aulas do Projeto Açaí V Etapa. 

Por fim, a análise dos textos produzidos pelos professores indígenas 

do Vale do Guaporé partirá da comparação dos objetivos propostos pelo próprio Projeto 

Açaí, versão elaborada em 2001, onde serão observadas a alteridade do sujeito indígena 

e marcas textuais que comprovem elementos de colonização e também a teoria pós-

colonial. 

 



SEÇÃO I - OS PRIMEIROS MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS EM 

RONDÔNIA 

 

1.1. Os Não-Índios – Primeiros Colonos 

 

O processo de ocupação do rio chamadoTapajós iniciou-se lentamente 

com os primeiros aldeamentos religiosos, no final do século XVII.  

A ocupação portuguesa, segundo o historiador Vitor Hugo (1994), 

começou a acontecer com os primeiros povoamentos por volta do ano de 1637, data da 

expedição de Pedro Teixeira, isso ocorreu com a intenção de provar a possessão 

portuguesa da região amazônica, o que mais tarde promoveu a ocupação portuguesa das 

áreas que envolviam o Rio Amazonas, subindo o Rio Negro até chegar ao Rio Madeira. 

Um pouco antes, em 1542, na jornada de Orellana, registra-se pela 

primeira vez uma passagem portuguesa pelo rio Madeira (MENDES, 1981, p. 13). 

O que corresponde agora ao atual Estado de Rondônia foi traçado com 

a primeira rota de Antonio Raposo Tavares que perpassou os arredores da cidade de São 

Paulo até chegar aos rios Guaporé, Madeira e Amazonas, culminando com a sua 

chegada na embocadura do próprio Amazonas, na cidade de Belém do Pará. 

Raposo Tavares foi o primeiro que deparou com a parte superior e 

grande obstáculo: o trecho de cachoeiras que compreendia a área entre o rio Madeira e 

Mamoré, o que tornava dificultoso acesso a Mato Grosso dos que então vinham do 

Amazonas. (HUGO, 1994). 

No início do século XVIII, com uma data imprecisa entre 1723 e 

1725, houve uma expedição no rio Madeira, ordenada pelo então governador do Pará 

General João Maia da Gama e chefiada por Francisco Mello Palheta que detectou a 

habitação de homens brancos, sem precisar se eram espanhóis ou portugueses (Leonel, 

1995, p. 24). 

Mais tarde Vitor Hugo (1994) precisa a data da expedição em 1723, 

citando a carta de Padre Bento da Fonseca enviada para o Padre Bartolomeu Rodrigues. 

Acentuando também que o governador tomou essa decisão após receber uma carta do 

rei de Portugal.  

A expedição de Palheta confirmou a existência de missões espanholas 

no Guaporé, traçando um limite entre as possessões portuguesas, precisamente a 
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confluência do rio Guaporé com o Mamoré passou a ser o marco de divisa entre as 

terras entre Portugal e Espanha (SANTOS, 1998, p. 38). 

Em 1741 houve uma exploração fluvial de Mato Grosso, então 

chamado de Vila Bela de Santíssima Trindade, pelo Guaporé, Mamoré, Madeira, 

Amazonas, até Belém do Pará comandada por Manoel Feliz Lima. O intuito era de uma 

viagem de reconhecimento e posteriormente, em 1745, uma tentativa de 

povoamento,mas foi fracassada por resistência indígena. 

O surgimento da capitania de Mato Grosso, 1746, deu-se com o 

grande fluxo tanto de bandeiras paulistas, quanto do norte com as bandeiras do Pará que 

viam nas cabeceiras do rio Guaporé a exploração de ouro. O povoamento aconteceu 

pelo acesso dos rios Tietê-Paraná-Paraguai-Guaporé, pelo Sul, e Amazonas-Madeira-

Guaporé, pelo norte, a partir do Atlântico.  

Com o fim do ouro, Cuiabá toma o lugar de status político de Vila 

Bela devido à nova prosperidade advinda dessa região. No final do século XVII houve 

um novo surto de povoação proveniente da exploração do cacau, importante matéria 

prima do chocolate que pontuou uma economia equivalente ao chá e ao café na Europa 

(SANTOS, 1998, p. 38). 

 

 

 

1.2. As primeiras incursões coloniais em Rondônia  

 

A vinda de imigrantes, principalmente nordestinos, devida à seca 

enfrentada em sua região, deu-se por conta do advento da extração da borracha.Foi o 

que reativou a navegação do rio Madeira, onde se construíram caminhos para facilitar a 

entrada das embarcações para Mato Grosso. 

Em 1875 Severino da Fonseca registrou em seu percurso 29 barracas e 

277 trabalhadores no setor encachoeirado do rio Madeira. Em trinta anos de exploração 

da borracha fixaram mais de 400 trabalhadores num percurso de 300 km depois dos rios 

Jamary e Machado, mas os índios Parintitins forçaram a mudança dos não índios para 

Humaitá, onde essa nova região alcançou uma média de 500 habitantes (PAIVA, 2000). 
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1.3. Segundo movimento migratório 

 

Em 1905, o engenheiro Joaquim Catambi ganhou a concorrência para 

a construção da estrada de ferro, mas transferiu o contrato para a empresa inglesa 

Madeira-Mamoré Railways Co., que executou o projeto de construção da ferrovia. E foi 

nesse mesmo período que houve uma fixação e crescente povoamento ao redor dos 

trilhos assentados, onde conviviam, por conta da grande empreitada, pessoas de origem 

amazônica e também de origem estrangeira – barbadianos, espanhóis e gregos.  

Por volta de 1930, houve a decadência da ferrovia, o que fez com que 

autoridades coloniais pensassem e viabilizassem um projeto que ainda impusesse sua 

presença e domínio militar nas margens esquerdas do rio Guaporé e Madeira. Assim 

sendo, os limites e demarcações naquelas áreas dependeria de um projeto para a 

integração da fronteira oeste da Amazônia colonial entre os rios Madeira, Mamoré e 

Guaporé: 

 

A viabilização da navegação fluvial permitiria a manutenção da 

presença humana, estimularia a exploração dos recursos naturais 

(drogas do sertão e ouro), permitiria o transporte de materiais bélicos 

para as fortalezas fronteiriças, agiria no sentido de aculturar indígenas 

e possibilitaria ainda o desenvolvimento do comércio regular de 

gêneros, utilidades e escravos entre as capitanias. (PINTO, 1998, p. 

XIV) (grifo nosso). 

 

 

Nos anos de 1950 nasceu o primeiro projeto de colonização com 

embasamento agrícola. Teve patrocínio do Governo Territorial (projeto IATA), 

tomando posse das proximidades de Gujará-Mirim. Adentrando a década seguinte, o 

INCRA executou programas/projetos de colonização ao longo de eixos rodoviários. 

Viviam no Vale do Guaporé aproximadamente 40 grupos indígenas, 

contando que a Rondônia do século XVIII abrigava uma população de mais de 80.000 

índios de diversas etnias. 

A exploração inicial do ouro, depois a borracha e, consequentemente, 

extrativismos de toda a ordem foi o que dizimou a população indígena de Rondônia a 

um número alarmante de menos de 4.000 pessoas na década de 70.  

Estudos do CIMI, dados do Panewa de 2002, revelam que a população 

indígena do nosso Estado conta com uma diversidade étnica de 36 povos. Vale salientar 

que a pesquisa desenvolvida pelo Conselho Indigenista revelou que essas etnias vivem 
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parte em contato com nossa sociedade, parte em aldeias; povos que ainda vivem em sua 

terra tradicional demarcada e ainda povos sem terra ou vivendo em terra indígena de 

outras etnias. 

A figura a seguir demonstra o quadro resumo das terras indígenas do 

Brasil, dados coletados da FUNAI: 

 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO INDÍGENA 

 

Figura 1
1
 

 

 

 

                                                           
1
Disponível em http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/ascom/2013/img/12-

Dez/encarte_censo_indigena_02%20B.pdf, acessado em 03/08/15. 

http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/ascom/2013/img/12-Dez/encarte_censo_indigena_02%20B.pdf
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/ascom/2013/img/12-Dez/encarte_censo_indigena_02%20B.pdf


 

SEÇÃO II - DISCUSSÕES TEÓRICAS 

 

2.1. O Pós-colonialismo 

 

Foram várias as marcas deixadas pelo colonizador, mas finalmente 

surgiram alternativas de liberdade pontuadas na necessidade da revisitação da história 

dos oprimidos. Os povos dominados questionaram as diversas instituições que regiam 

seu país, já que elas pertenciam a um modelo imposto pelo chamado “capital cultural” e 

uma “grande tradição”, pois ditavam as regras de conhecimento e apreciação literária. 

Tanto que essas ideias pontuaram o sistema de educação britânica nos anos 50 e 60. Era 

teoria do Leavisismo que dominou na Grã-Bretanha, mas aproximadamente no decorrer 

do início dos anos de 1960, a classe trabalhadora inglesa viu que o Leavisismo não 

bastava para pautar as suas relações internas. Richard Hoggart e Raymond Williams 

(PRYSTHON, 2010), deram outros parâmetros para analisar a cultura da classe operária 

e assim dar início aos Estudos Culturais: a subjetividade no sentido de examinar a 

cultura em relação a vidas individuais reconhecendo e identificando os efeitos culturais 

das desigualdades sociais. 

A noção de colonialismo vem datada desde o momento em que o 

homem saiu de seu território e atravessou uma fronteira geográfica para ocupar, habitar, 

usufruir os recursos materiais e humanos que dominou em seu benefício próprio, ou 

seja, colonizar os povos e terras diferentes que encontrava. Lembrando que também há 

colonizações internas, a exemplo de nosso próprio território nacional, onde o Sul 

colonizou o Norte. 

Passados os séculos, o termo colonialismo sofreu diversas 

modificações tanto quanto tivemos nossas crises de representação. E essa “volaticidade” 

se dá justamente desde a ascensão e queda de Roma, de quando a Europa teve seu auge 

de colonizadora do saber e, atualmente, os Estados Unidos com a moeda que dita a 

economia dos demais países submergentes. De qualquer forma, a conotação de 

inferioridade nunca se ausentou dos ombros dos povos subordinados, as sociedades não 

ocidentais. O que se instaurou foi uma substituição dos antigos métodos, agora 

ineficazes, de colonizar pelos novos - modernos, sutis e não menos nocivos - haja vista 

que a carnificina constante orquestrada pelo colonizador também serviu de arma de 

combate nas mãos cansadas, mas indignadas do colonizado.  
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No Brasil a noção de colonialismo e estudos pós-coloniais surgiu 

justamente com a obra de Edward Said, “Orientalismo, o Oriente como invenção do 

Ocidente”, no final da década de 70. O autor não faz um levantamento histórico do 

domínio ocidental apenas como mero registro do passado, mas elenca, dentro da criação 

da disciplina “Orientalismo”, os jogos de representações forjadas do outro, mostrando o 

caminho da ideologia colonial e sua forma de “dicotomizar” -  a Europa diferente dos 

outros países. Said evidencia que o processo de formação de estereótipos usados pela 

Europa só faz reforçar sua própria identidade a partir do outro, que o Oriente é uma 

invenção ocidental, uma espécie de imagem refletida no espelho para legitimar a 

identidade eurocentrista e discriminatória do Ocidente - racional, desenvolvido, 

humanitário e superior. Enquanto que o Oriente carrega todo o antagonismo presente 

nessa imagem espelhada. 

Ainda nesse aspecto de diferenças, HomiBhabha (2013), discípulo de 

Said e também leitor de Fanon, discutea partir do ensaio e coletâneas de 

FredericJameson, “Elaborações Secundárias” e PostmodernismOr, The Cultural Logicof 

Late Capitalism [Pós-Modernismo ou, a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio], a 

representação do outro como algo extremamente complexo para nossa atualidade, já que 

há marcas de uma condição de temporalidade de sobrevivência: 

 

O colapso da temporalidade [que] subitamente libera esse presente do 

tempo de todas as atividades e intencionalidades que poderiam pô-lo 

em evidência e fazer dele um espaço de práxis... engolfa[ndo] o 

sujeito com vivacidade indescritível, uma materialidade de percepção 

apropriadamente opressiva... Este presente do mundo ou do 

significante material se apresenta ao sujeito com intensidade elevada, 

portando uma carga ou afeto misteriosos... que se poderia muito bem 

imaginar nos termos positivos de uma euforia, um êxtase, uma 

embriaguez. (Apud BHABHA, 2013, p. 339) 

 

A atualidade nos exige, como bem direciona as discussões de Fanon, 

não somente uma contestação sobre a dominação colonial e os legados do colonialismo, 

mas também o repensamento a respeito das percepções identitárias na 

contemporaneidade. A negação da negação de que nos propôs Sartre sobre a opressão 

do homem negro, abre caminho para pensarmos sobre quais afirmações nos apoiamos 

como sujeito na pós-modernidade. E tais afirmações, no momento em que acontecem, 

são frutos de uma negociação de nossas novas relações:  
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“Fanon reconhece a importância crucial, para os povos subordinados, 

de afirmarsuas tradições culturais nativas e recuperar suas histórias 

reprimidas. Mas eleestá consciente demais dos perigos da fixidez e do 

fetichismo das identidades nointerior da calcificação de culturas 

coloniais para recomendar que se lancem“raízes” no 

romanceirocelebratório do passado ou na homogeneização dahistória 

do presente.” (BHABHA, 2013, p. 31) 

 

Os interstícios existentes no homem e na sociedade de que Fanon 

discorre, nos abre novas ideias e repensamentos dos conceitos que definiram cultura e 

classe em um determinado tempo. Rompemos os termos fixos por meio de uma 

necessidade latente de uma reconfiguração que nossa atualidade exigiu: 

 

Aquele alinhamento familiar de sujeitos coloniais – Negro/Branco, 

Eu/Outro – é perturbado por meio de uma breve pausa e as bases 

tradicionais da identidade racial sãodispersadas, sempre que se 

descobre serem elas fundadas nos mitos narcisistas da negritude ou da 

supremacia cultural branca. (FANON, 2008) 

 

Fanon procurou promover uma dialética da libertação, onde procurava 

devolver a presença do marginalizado e trazia à tona a loucura do racismo. É o estado 

de emergência e a luta contra a opressão colonial que fazem o confronto interno das 

identidades existentes, onde surgem os questionamentos: “O que quer um homem?”; “O 

que deseja o homem negro?” (FANON, 2008, introdução). 

Uma importante obra que fundamentou os estudos culturais foiThe 

makingoftheEnglishworking-class (1968), de E. P. Thompson e mais a criação do 

Centro para a institucionalização desses estudos: o Center forContemporary Cultural 

Studies – CCCS. Ambos se propuseram a investigar as relações entre cultura 

contemporânea e a sociedade, e suas relações com a sociedade e mudanças sociais. 

Daí por diante foram muitas as teorias que tomaram como objeto de 

estudo as manifestações da cultura de massa. As questões de hegemonia associadas a 

Gramsci, que criou o termo subalterno, descrevem muito bem as relações de dominação 

nem sempre aparentes na sociedade.  

Stuart Hall (2006) faz uma abordagem mais estruturalista dentro dos 

estudos culturais, analisando como os processos discursivos, dentro dos segmentos da 

sociedade, propõe uma nova identidade: 

 

Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, 

através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na 
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consciência no momento do nascimento. Existe sempre algo 

“imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece sempre 

incompleta, está sempre “em processo”, sempre “sendo formada”. As 

partes “femininas” do eu masculino, por exemplo, que são negadas, 

permanecem com ele e encontram expressão inconsciente em muitas 

formas não reconhecidas, na vida adulta. Assim, em vez de falar da 

identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de 

identificação, e vê-la como um processo em andamento. A identidade 

surge não tanto da plenitude da identidade já está dentro de nós como 

indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir 

de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser 

vistos por outros. Psicanaliticamente, nós continuamos buscando a 

“identidade” e construindo biografias que tecem as diferentes partes 

de nossos eus divididos numa unidade porque procuramos recapturar 

esse prazer fantasiado da plenitude. (HALL, 2006, pp. 38, 39) 

 

Néstor Garcia Canclini(1997) também nos propõe reflexões sobre o 

eixo tradição/modernidade/pós-modernidade: o processo da hibridação cultural da 

América Latina é o resultado da combinação de processos de recepção e apropriação de 

bens simbólicos e o uso dos mesmos pelos meios de comunicação. Há então um 

desdobramento e uma produtividade que parte do poder criativo das chamadas mesclas 

culturais. A mestiçagem da cultura indígena com a colonial faz surgir uma inter-classe 

desse inter-relacionamento.  

Sobre as questões de desterritorialização e reterritorialização da qual 

propõe Canclini, há uma substituição da relação “natural” da cultura com os territórios 

geográficos e sociais, para uma relocação territorial parcial relativa. O hibridismo se 

apresenta novamente como uma negociação e releitura das velhas para as novas 

produções simbólicas. E se observamos aqui esse fenômeno típico de fronteira é porque 

o corpus da pesquisa também abarca essa questão, pois há dentro dos textos coletados 

uma relação bilinguística e bicultural pelos seguintes motivos: os ministrantes do curso 

do magistério indígena do Projeto Açaí eram professores brancos, ou seja, não 

pertencentes à cultura indígena; as aulas realizadas nas etapas III e V do projeto 

aconteceram na cidade de Porto Velho, portanto, fora das aldeias, caracterizando a 

necessidade da convivência de duas culturas diferentes.  Assim sendo, a interlocução 

entre professor ministrante do curso e aluno indígena foi realizada em língua 

portuguesa; a interação entre os alunos indígenas se deu conforme cada língua emsua 

respectiva etnia. Inserido no corpus da pesquisa há um texto escrito em língua indígena 

e traduzido em língua portuguesa, o que bem materializa parte dessa relação entre essas 

diferentes línguas.  
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Na obra “Pele Negra e Máscaras Brancas”, a contribuição de Frantz 

Fanon constitui, entre outros importantes aspectos, como entendermos o mundo a partir 

da inserção das doutrinas e sistemas políticos impostos em sua maioria pelas sociedades 

anglófonas, que estabeleceram hierarquias entre as raças e etnias presentes em nossa 

atual sociedade. 

O medo, o complexo de inferioridade, o servilismo e outras doenças 

da colonização discorridas por Césaire(2010) é retomado por Fanon (2008). E a 

emergência na retomada de tais termos surge da necessidade em “liberar o homem de 

cor de si próprio” (FANON, 2008, p. 26). O autor também nos aponta a extrema 

infelicidade em o negro manifestar o desejo de “embranquecer”, pois comprova a 

eficácia de anos a fio do trabalho do homem branco em fazer o homem negro perder 

suas referências, para que este se anule e permaneça dispersado na sociedade em que 

vive. É interessante como Fanon construiu esta obra, pois demonstra em seus capítulos 

o que ele nomeia como a epidermização dessa inferioridade.  

Um dos exemplos desse complexo de inferioridade é quando um 

negro martinicano vai para a França, para a metrópole, e dá seguimento a algum estudo. 

Quando retorna para sua cidade natal, ele é visto por seus compatriotas como um 

“quase-branco”: sua linguagem é modificada, quer aproximar-se o máximo possível da 

fala proferida na metrópole. Não valoriza mais suas vestes e comida local, somente a 

metrópole lhe proporcionará um ar fresco para poder ser inserido no sonho de sociedade 

ideal, onde investe na ilusão de sucesso. 

Há neste livro de Fanon (2008) sua profunda indignidade com o 

romance de Mayotte Capécia (in FANON, 2008), pois a autora discorre sobre as 

relações entre a mulher de cor e o europeu, fazendo com que cresça o desejo de 

brancura na mulher negra, onde ama os olhos azuis, o cabelo louro e a pele clara. Não 

importando, e até compreendendo, que o homem branco que ela desejava e se 

relacionava tinha a necessidade de relacionar com outras mulheres brancas e que ela não 

era sempre convidada a estar exposta ao seu lado na sociedade. Tudo era válido para 

sentir-se salva das características de sua própria raça. Também há a vingança do homem 

negro no ato sexual com uma mulher branca, pois é proferido por ele no momento do 

deleite palavras que remetem à sua liberdade e supremacia, ainda que momentânea. 

Sobre o pretenso complexo de dependência do colonizado, Fanon discorre sobre a 

ambivalência inerente à situação colonial, descrevendo fenômenos psicológicos que 

regem a relação nativo-colonizador. 
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Albert Memmi (1977) em sua obra “Retrato do Colonizado Precedido 

Pelo Retrato do Colonizador”, discorre sobre o racismo entranhado em cada instituição 

colonial e como ele estabeleceu a sub-humanidade dos colonizados. 

A importância desta obra de Memmi é entender os três fatores que 

tipificam o colonizador: o lucro, o privilégio e a usurpação. O autor nos faz 

compreender o termo colonialista: é o colonizador que concorda em ser colonizador. Ele 

afirma sua superioridade cultural em diversos aspectos – até como um herói – e expõe 

sua cultura a fim de impressionar o colonizado. “Ele se esforça para falsificar a história, 

ele reescreve as leis, ele irá extinguir memórias. Qualquer coisa para conseguir 

transformar sua usurpação em legitimidade” (MEMMI, 1977, p. 52). Há também 

descrito em seu livro as situações ambivalentes tanto do colonizado quanto do 

colonizador. Memmi nos faz o alerta sobre o espólio da ideologia colonial, pois o 

colonialismo deixou de ser “caricatural” e tomou dimensões que ainda se encontram 

enraizadas em nossa mentalidade. O autor nos guia para o entendimento do movimento 

colonial e que apesar de toda sua contrariedade há uma esperança, ou melhor, uma 

emergência para sairmos da fase da estagnação colonial e adentramos outras nas quais 

os povos oprimidos vão se firmando na negociação de sua situação perante a sociedade 

dominante. 

Mesmo havendo a descrição do ódio sempre latente do branco pelo 

negro e vice-versa, vimos na obra de Memmi que a metrópole plantou a aquiescência do 

homem negro e sociedades minoritárias perante as instituições da sociedade 

colonizadora, fazendo com que o negro/índio assuma sua perturbação mental, a 

obscuridade de sua mente, necessitando, portanto, das instituições que assegurem sua 

segurança e lugar no mundo. É a infantilização do oprimido. 

Pode o Subalterno Falar?,deGayatriChakravortySpivak (2010), nos 

direciona para também completarmos nossos entendimentos sobre a supremacia 

ideológica de uma classe social sobre outra, particularmente sobre os subalternos. 

Spivak procurou “desafiar os discursos hegemônicos e também nossas próprias crenças 

como leitores e produtores de saber e conhecimento” (SPIVAK, 2010, p. 8). Ela 

analisou a teoria de Gramsci, entre outras, (que diz que quase nunca é possível o 

domínio bruto de uma classe sobre as demais, a não ser nas ditaduras abertas e 

terroristas) e a confrontou em sua obra. Spivak prefere os termos classes subalternas a 

sociedade marginais, pois entende que essas classes são categorias alijadas do poder, 

socialmente excluídas. Ela discorre sobre a autonomia do sujeito subalterno, enfatizando 
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suas particularidades naturais e apresentando sua diferença de estrutura, distribuição e 

função dentro da sociedade majoritária. Entendemos por meio de Spivak que há uma 

cumplicidade intelectual onde se julgou construir um discurso de resistência, um 

discurso do outro. Na verdade o que ocorreu foi uma reprodução das estruturas de poder 

e repressão, fazendo com que permanecesse ainda silenciada a voz dos subalternos, o 

que, aliás, não pertencentes à classe alguma também não há como ouvir suas vozes. 

Spivak nos fala sobre a re-presentação das classes subalternas, pois a 

sociedade majoritária cria mecanismos para assumir o lugar do outro numa acepção 

política da palavra, havendo um ato performático ou encenação. É uma forma de poder 

que usa o agenciamento, caracterizando a ausência do caráter dialógico na fala do 

subalterno. E também não efetuando a escuta do ser subalterno, não ocorre sua 

representação de fato. 

Spivak registra em sua obra a necessidade dos intelectuais em tentar 

revelar e conhecer o discurso do Outro. Nesse aspecto discorre sobre o erro grotesco de 

traduções de costumes de sua própria cultura indiana, onde houve a violência epistêmica 

da codificação da lei hindu. Os ingleses se colocaram como salvadores da sociedade 

indiana ao interferir no costume da imolação das viúvas hindus. Salvando-as do próprio 

sacrifício o colonizador se julgou herói das barbaridades internas da cultura do outro. 

Há uma relação de conveniência, revelando mecanismos internos da sociedade 

falocêntrica dispondo da própria cultura como meio de administrar os bens da viúva. O 

que nos leva a atestar que o sujeito feminino subalterno tem ainda piores condições 

perante as sociedades interna e dominante. 

A supremacia política traz uma coletividade intelectual para fazer 

estudos sobre os subalternos. São os chamados Grupo de “Estudos Subalternos”. Eles 

tentam responder à pergunta: Pode o Subalterno Falar? Spivak fez o alerta que os 

informantes nativos dos intelectuais eram sujeitos irremediavelmente heterogêneos, o 

que nos comprova que uma resposta segura, genuína seria praticamente inexistente. 

Na tarefa de medir os silêncios, Spivak nos fez observar que há uma 

forma pura de consciência, segundo preceitos de Marx, Foucault e Deleuze. E essa 

consciência nos orienta nas análises dos textos coletados no Projeto Açaí. 

 

 

 



30 

  

2.2. A Educação Indígena no Brasil 

 

Para fazer uma abordagem sobre a educação indígena no Brasil, 

melhor será recorrer ao Referencial Curricular Nacional Para As Escolas Indígenas - 

RCNEI que foi criado pelo MEC/SEF/DPEF – Coordenação Geral de Apoio às Escolas 

Indígenas, publicado em 1998. 

O Referencial Curricular Nacional Para As Escolas Indígenas –

RCNEIsurgiu das determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

para estabelecer a diferenciação da escola indígena das demais escolas do sistema pelo 

respeito à diversidade cultural e à língua materna, e pela interculturalidade. Por meio 

desse Referencial nos é oferecido subsídios e orientações para a elaboração de 

programas de educação escolar indígena que atendam aos anseios e aos interesses das 

comunidades indígenas, considerando os princípios da pluralidade cultural e da 

equidade entre os brasileiros. Assim, este Referencial tem uma função formativa já que 

pretende auxiliar na produção de materiais didáticos e para a formação de professores 

indígenas.  

 

 

2.3. Primeiras Tendências da Educação Formal Indígena 

 

Os textos a serem analisados são provenientes da formação em nível 

de magistério de professores indígenas do Vale do Guaporé, Rondônia. Assim sendo, se 

faz necessário um retrospecto do início da educação escolar indígena. 

A primeira ação do Estado brasileiro foi dominação, integração e 

homogeneização; posteriormente houve o reconhecimento do pluralismo cultural. 

Desde o período colonial até o final da década de 80, a integração 

fazia parte da base política indigenista do governo. A promulgação da Constituição 

Federal de 1988 propiciou um novo marco na história da educação formal indígena. 

O governo ainda entendia que o índio deveria ser integrado à 

sociedade branca de modo a apagar sua diversidade. Sua diferenciação étnica deveria 

ser anulada para haver uma incorporação do seu povo à sociedade nacional. 

Em outra etapa histórica nas relações entre o Estado brasileiro e os 

povos indígenas, finalmente iniciava um reconhecimento da diversidade das sociedades 

indígenas existentes em nosso país (RCNEI, 1998). 
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Com o final da ditadura militar e alguns movimentos pelo mundo que 

começaram a reorganizar políticas públicas dentro e fora de nosso país (RCNEI, P 27), 

muitas comunidades e povos indígenas articularam-se para a garantia dos seus direitos 

indígenas. Nessa perspectiva, houve o reconhecimento da necessidade da diferenciação 

de várias culturas, experiências sociais e políticas dos povos indígenas. Pudemos 

repensar os problemas advindos do seu contato com a sociedade não indígena. Então, a 

partir deste ponto tivemos o início de projetos alternativos de educação escolar indígena 

que considerasse sua etnia e cultura. 

 

 

 

2.4. A Educação Indígena em Rondônia 

 

Desde a criação da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, em 1967, 

as escolas estavam sobre responsabilidade desse órgão (PAIVA, 2000).  

A partir da assinatura do Decreto n
o
. 26 da Presidência da República, 

de 14 de fevereiro de 1991, houve a transferência para o MEC e seus parceiros – 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, da responsabilidade da execução da 

educação escolar indígena. E coube a FUNAI uma postura de órgão supervisor nesta 

questão. Aqui se pensava que os problemas de ordem escolar estariam resolvidos, mas 

na verdade houve outra etapa de dilemas e conflitos. Com a nova determinação vinda do 

MEC, as leis recentes eram desconhecidas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educação. E quando havia questionamentos sobre posturas e direitos sobre sua 

educação escolar, os indígenas também não sabiam se recorriam a FUNAI, que alegava 

que essa obrigação não mais lhe pertencia, ou a prefeitura, que não era o órgão 

responsável pelo indígena.  

E essasquestõesforam relatadas na dissertação de Darlene Taukane: 

uma índia Kurã-Bakairi que vivenciou o processo histórico da sua aldeia com a 

educação desde a escola oficial de 1942 a 1982, ano em que o povo Bakairi assume a 

sua própria escola (PAIVA, p. 86). 

 

 



32 

  

2.5. Criação do Referencial Curricular Indígena – RCNEI 

 

 

Data de 1998 a criação pelo Ministério da Educação e do Desporto – 

MEC, do parâmetro curricular nacional para escolas indígenas. O referencial curricular 

indígena nasceu da determinação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

onde estabelece de forma enfática a diferenciação da escola indígena das demais escolas 

do sistema nacional de educação. 

A política pública que procurou seguir foi orientada pela pluralidade e 

diversidade das múltiplas programações curriculares dos projetos históricos e étnicos 

específicos, onde a participação de professores índios e não-índios em conjunto com 

demais atores sociais indígenas legitimaram parte de um programa para a educação 

escolar indígena (MEC/SEF/DPEF – RCNEI – Referencial curricular nacional para 

as escolas indígenas).  

O documento determina que pretende cumprir a tarefa de orientar os 

fundamentos gerais do ensino a nível fundamental, o que o torna um subsídio para a 

elaboração de programas de educação escolar indígena que atendam anseios específicos 

de cada comunidade indígena. Assim sendo, o RCNEI é o primeiro material que abre 

discussões teóricas e inicia o pensar da atividade de educação formal indígena, 

orientando quais práticas deverão ser seguidas, quais experiências didáticas concretas 

podem ser adotadas e o que de fato legitimará essa formação escolar. 

 

 

2.6. Projeto Açaí – Formação dos Professores Indígenas 

 

O projeto Açaí Magistério Indígena de Rondônia foi instituído pelo 

Governo do Estado por meio do decreto n
o
. 8516 de 1998. Seu acontecimento só foi 

possível por meio de muitas lutas do movimento indígena por uma educação 

diferenciada e de qualidade em suas comunidades. Esse primeiro momento foi 

constituído de dez etapas e aconteceu num período de 6 anos (1998 a 2004). 

Participaram 126 professores indígenas, pertencentes a aproximadamente 53 etnias e 

falantes de cerca de 23 línguas. Essa foi uma das características do projeto em atender 

uma ampla diversidade linguística e cultural. Ao longo do desenvolvimento do projeto 

Açaí, viu-se o quanto cresceram o trabalho com os temas de interculturalidade, políticas 
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linguísticas, identidade e alteridade, dentre outros, e que propiciaram uma tomada maior 

de consciência para a valorização das culturas indígenas e suas línguas próprias.  

Desde os primeiros contatos com a sociedade nacional, as sociedades 

indígenas conheceram as práticas e modelos educacionais impostos de acordo com os 

objetivos de cada instituição e agente (Governo do Estado de Rondônia, Secretaria de 

Estado da Educação, Gerência de Educação, Projeto Açaí, Magistério Indígena de 

Rondônia, 2001). 

A iniciação educacional aconteceu por meio da catequese dos 

católicos das Missões Jesuíticas Espanholas, que acreditavam que as populações 

indígenas necessitavam desenvolver sua espiritualidade por meio dos preceitos europeus 

e cristãos.Com esse pensamento, os catequistas acreditavam que as comunidades 

indígenas que eles “atendiam”, aldeamento de Tupinambara, foz do Rio Madeira, ano 

de 1669, não possuíam qualquer tipo de educação. Então, a educação jesuítica foi 

transmitida de forma que o índio assimilasse os ensinamentos cristãos da época e que 

também tivessem uma educação técnica-profissional com o objetivo de articular bem o 

português e a calcular corretamente para saber lidar com relações comerciais (Projeto 

Açaí, 2001). 

 

 

 

 



 

 

SEÇÃO III - A SOCIEDADE ORO WARI´ - OS PAKAAS NOVOS 

 

Os Wari' são tambémdesignados como Pakaa Novos, por terem sido 

avistados pela primeira vez no rio homônimo, afluente da margem direita do Mamoré, 

no Estado de Rondônia. Eles vivem aldeados em torno de sete Postos da Funai 

administrados pela Ajudância de Guajará-Mirim, Rondônia, e na Terra Indígena 

Sagarana, na confluência dos rios Mamoré e Guaporé, administrada pela Diocese de 

Guajará-Mirim2. 

Os Wari' constituem um dos poucos remanescentes da família 

lingüísticaTxapakura, dado que a maior parte dos falantes de línguas dessa família 

encontrava-se extinta já no início do século XX. 

Os Wari' não têm um nome que designe o grupo como um todo, isso 

que se costuma chamar de tribo ou de etnia. A palavra wari' designa o pronome da 

primeira pessoa do plural inclusivo, "nós", que significa também 'ser humano', 'gente'. 

A unidade étnica mais ampla definida por eles é o que aqui 

chamaremos de subgrupo. Não há um nome genérico para subgrupo, mas somente para 

'pessoa de outro subgrupo', tatirim, que traduzimos como 'estrangeiro'3.  

Cada subgrupo tem um nome. São hoje os OroNao, os OroEo, os 

OroAt, os OroMon, os OroWaram e os OroWaramXijein (oro é uma partícula 

coletivizadora, que pode ser traduzida como 'povo', 'grupo'). Alguns indivíduos 

identificam-se com dois outros subgrupos que não mais existem: os OroJowin e os 

OroKaoOroWaji. 

Na atualidade existem quatro grupos Txapakura: os Wari', os Torá, os 

Moré ou Itenes, que vivem na margem esquerda do rio Guaporé, um pouco acima da 

confluência com o Mamoré, em território boliviano, e os OroWin. Os últimos, 

encontrados em 1963 na região das cabeceiras do rio Pacaas Novos, foramexterminados 

por dois ataques dos brancos, restando não mais do que doze indivíduos adultos e 

algumas crianças, aldeados hoje no Posto Indígena São Luis, no alto rio Pacaas Novos. 

Existem ainda alguns indivíduos dispersos entre a aldeia de Sagarana, o PI Sotério e a 

cidade de Guajará-Mirim, que se dizem Cujubim, e que de sua língua falam apenas 

alguns vocábulos (VILAÇA, 2006, p. 30). 

                                                           
2
Disponível em http://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa/programas/povos-indigenas-no-brasil; 

http://pib.socioambiental.org/pt acessado em 22/12/14. 
3
 Disponível em http://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa/programas/povos-indigenas-no-brasil; 

http://pib.socioambiental.org/pt, acessado em 22/12/14. 

http://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa/programas/povos-indigenas-no-brasil
http://pib.socioambiental.org/pt
http://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa/programas/povos-indigenas-no-brasil
http://pib.socioambiental.org/pt
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Segundo o etnólogo Curt Nimuendajú (1981), o centro geográfico dos 

povos Txapakura parece ter sido ambas as margens do rio Guaporé, em seu médio e 

baixo curso, apesar de alguns grupos, como os Torá e os já extintos Urupá, estarem 

associados ao rio Madeira e seus afluentes desde os séculos XVIII e XIX. Muitos dos 

povos Txpakura tiveram contato com o “homem branco” já no século XVII; viveram 

em missões espanholas e portuguesas, aliaram-se aos brancos, fugiram e foram 

capturados ou foram exterminados por epidemias e ataques armados. 

Foi no início do século XX que os seringueiros invadiram o território 

dos Wari´, levando-os a se deslocarem para as cabeceiras dos rios, locais de mais 

difícilacesso, até o momento em que foram "pacificados" por missionários e agentes do 

Serviço de Proteção aos Índios (SPI) - final da década de 1950 e início dos anos de 

1960. As epidemias fizeram com que sua da população originalse reduzisse a menos da 

metade.Os Wari' passaram, em poucos anos, a viver em torno dos postos do SPI. 

Aparecida Vilaça (2006) ainda descreve em sua obra que os primeiros 

encontros dos brancos com os povos Wari’ registrados em alguns documentos no início 

do século XIX sempre tiveram uma relação de guerra pelo fato dos índios não gostarem 

dos inimigos de corpo branco, denominação dos próprios Wari’, ou pelo fato de 

revidarem aos ataques dos seringueiros e seringalistas que ocupavam seu território. De 

qualquer forma os povos Wari’ promoveram muitas lutas contra a sociedade branca para 

poder reconstituir a sua própria.  E nessa dinâmica de guerra, esses encontros sucessivos 

entre os Wari’ e os brancos fez surgir um contexto de alteridades, que denomina tanto 

os indígenas quanto a sociedade dita civilizada (Vilaça, 2006, p. 30,31): 

 

A classificação das mesmas pessoas varia de acordo com o contexto e 

a forma de relação, e está sempre vinculada a um ponto de vista 

específico. Assim, para os homens do subgrupo OroEo, por exemplo, 

os OroNao que chegaram com os brancos, para ajuda-los a contatar os 

Wari’ ainda arredios, foram classificados como inimigos, como 

conterrâneos e parentes dos brancos, pois andavam, comiam e 

dormiam com eles.  Mais tarde, quando se comunicaram efetivamente 

com eles, passaram a classifica-los como Wari’ estrangeiros. Na 

lógica nativa, Wari’ e inimigo são posições intercambiáveis. 

Nos confrontos mencionados, os Wari’ tanto quanto outros povos 

indígenas indicam um lugar classificatório para a sociedade branca baseando-se no 

mito. Há um amplo estudo antropológico onde se verifica uma relação entre os mitos e 



36 

  

os acontecimentos entre o encontro dos povos nativos e ocidentais (Vilaça, 2006, p. 36). 

O que é importante perceber para esta pesquisa é que, como descreve Vilaça: 

(...) as categorias de alteridade às quais os brancos foram associados 

eram, muitas vezes, bastante distintas hierarquicamente daquelas por 

meio das quais os nativos eram percebidos: deuses e xamãs poderosos 

de um lado, seres animalizados, infantilizados ou monstruosos de 

outro. (Vilaça, 2006, p. 39) 

 

Essa relação assimétrica se deu pelo modo da tomada do território 

indígena, onde o poderio bélico da sociedade branca era em muito superior aos dos 

nativos, além da ideia da imanência divina sobre a qual sustentam diversas cosmologias 

nativas. 

De acordo com o censo realizado pela Funai no ano de 1998, os Wari' 

somavam cerca de 1.930 indivíduos. Um censo anterior, do mesmo órgão, em 1996, 

indicava 2.050 pessoas. 

 

 



 

 

SEÇÃO IV – REPRESENTAÇÃO, DISCURSO DE FORMAÇÃO E 

INSTRUMENTALDO PROJETO AÇAÍ 

 

 

Na apresentação do Projeto Açaí, versão de julho de 2001, registrou-

se no primeiro parágrafo o objetivo da “consolidação de um Programa de Educação para 

as Populações Indígenas de Rondônia”, onde afirma que tal ação ocorrerá por meio da 

elaboração e sistematização de uma proposta coerente com a realidade e contexto 

educacional destas populações. A proposta de elaboração deste projeto surgiu 

basicamente por meio da análise de diagnósticos realizados em datas anteriores na qual 

se produziram relatórios que comprovavam um perfil precário e inadequado para o 

ensino, constatando poucos recursos materiais e professores indígenas com grau de 

instrução fundamental ou inferior. 

Os “agentes” colaboradores para a confecção do projeto foram 

técnicos da SEDUC-RO, entidades governamentais e não-governamentais (indígenas e 

indigenistas). O projeto pleiteia que o “processo pedagógico seja garantido e conduzido 

com ênfase na construção de conhecimentos, na liberdade de expressão e no exercício 

efetivo da cidadania” (Projeto Açaí, p. 5, 2001). 

Há também a justificativa do programa para que haja uma estruturação 

do ensino e formação dos professores indígenas de forma que promovesse a inserção 

dos mesmos em políticas públicas que estivessem em consonância com as necessidades 

das comunidades indígenas de Rondônia. Essa estruturação faria com que os sistemas 

estaduais e municipais de ensino finalmente reconhecessem a grande diversidade 

cultural e étnica dos povos indígenas brasileiros. 

Sendo essas as propostas do programa, entendemos que o discurso do 

projeto é pautado na necessidade de que a outra cultura use de instrumentais do sistema 

educacional não índio para legitimar sua prática de ensino escolar, porque mesmo 

enfatizando que seja respeitada a cultura indígena, sua escola será de fato concebida 

como tal se sua atuação for definida por técnicas da cultura branca. Eis o que diz parte 

do segundo parágrafo da introdução do projeto: “Os professores executam as atividades 

escolares desprovidos de qualquer preparo técnico, o que os caracteriza como categoria 

à margem do sistema oficial de educação.” (Projeto Açaí, p. 5, 2001). 

O projeto tem como uma de suas justificativas a qualificação 

pedagógica do professor indígena devido, segundo descrito no projeto, a grande 
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rotatividade desse profissional, já que era um professor, em sua maioria, não índio e que 

tinha seu contrato de trabalho caracterizado por temporário, somando ainda as 

dificuldades de acesso às aldeias e o período da chuva dificultava ainda mais o ir e vir 

às escolas indígenas,mas acreditamos ser um agravante maior o deslocamento cultural 

que o professor não índio sentia e que o impediria de ter um compromisso maior com a 

comunidade indígena. E mais: sua seleção para esse tipo de contrato se dava 

basicamente por não ter se classificado para uma escola dentro do seu município e a 

vaga para as escolas fora do perímetro urbano, as indígenas, seria um atrativo para tirar 

esse profissional do desemprego. E essa falta de “contexto aldear” de que o projeto 

discorre entendemos como a necessidade em “qualificar” o professor índio para o 

Governo obter uma redução de custos nesse tipo de contrato de trabalho e também 

garantir sua tutela sobre esses povos. 

Sobre a estrutura do programa ela estava pautada em cinco anos, 

promovendo duas etapas intensivas anuais de aproximadamente 35 dias, 

correspondentes a cinco/seis semanas com carga horária de 250 horas por etapa, quando 

do término do curso, totalizando 2700 horas de ensino presencial, 1180 horas de ensino 

não presencial com acompanhamento pedagógico.  

Os professores cursistas encaminhados por seus representantes 

indígenas fariam o curso em cidades distintas ou numa mesma localidade conforme a 

estrutura do lugar que comportasse a todos. Ou ainda os professores seriam distribuídos 

de acordo com sua etnia ou aproximação linguística. 

Os ministrantes e consultores do curso foram selecionados pela 

coordenação do projeto (SEDUC/GE/PRODEF/PROJETO DE EDUCAÇÃO 

ESCOLAR INDÍGENA/NEIRO). E tinham preferência para lecionar os que tinham o 

seu nome inserido no “Cadastro Nacional de Consultores da Educação Escolar 

Indígena” organizado pelo MEC/SEF. Assim sendo, a escolha dos profissionais em 

educação promovida pela SEDUC/RO para atuarem no projeto foi pautada muito mais 

na urgência em de se completar o quadro funcional para a execução do curso, do que se 

restringir aos requisitos específicos aos objetivos do projeto Açaí: 

 

5. Objetivos 

5.1 Geral 

Habilitar os professores indígenas de conhecimentos teóricos 

fundamentais para a construção de uma escola específica e 

diferenciada, por meio de gestão e currículos próprios, material 

didático específico que tenham como referência a realidade sócio-
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linguística-histórica da comunidade, refletindo, dessa forma, as 

relações inter-culturais tanto as que se referem à amplificação de 

conhecimentos quanto as que dizem respeito aos conflitos sociais 

gerados na interação com a sociedade não índia. (grifos meus) 

5.2 Específicos 

5.2.1 Instrumentalizar os professores indígenas tornando-os agentes 

efetivos do processo de construção do ensino-aprendizagem, 

habilitando-os de maneira que possam construir os currículos de suas 

escolas; (grifo meu) 

5.2.2 Propiciar aos professores indígenas formação em nível de 

educadores e pesquisadores de seus costumes e tradições, estimulando 

o intercâmbio cultural e cooperação entre grupos étnicos; 

5.2.3 Proporcionar aos professores indígenas condições para construir 

métodos e procedimentos de ensino-aprendizagem, a partir dos 

etnoconhecimentos e da realidade social vivida na interação com o 

não-índio; 

5.2.4 Garantir a formação específica dos professores indígenas em 

nível magistério, visando torná-los alfabetizadores em suas línguas 

maternas; (v. Diretrizes..., no item quase no final, de Formação de 

Recursos Humanos) 

5.2.5 Contribuir para a efetivação do projeto de autonomia da escola 

indígena e respectivas comunidades, a partir da construção do 

currículo e da proposta pedagógica para suas escolas centrada na 

valorização da cultura em todas as dimensões; (grifo meu) 

5.2.6 Desensolver nos professores a capacidade de resolver situações 

diversas (pré)estabelecidas pela sociedade nacional, propiciando às 

comunidades indígenas e aos alunos a possibilidade de ver estas 

relações de uma forma crítica; (grifo meu) 

5.2.7 Criar condições que favoreçam ao professor indígena definir 

estratégias de governo de sua escola, conforme sua organização 

político-social; 

5.2.8 Formar professores indígenas pesquisadores capazes de refletir 

criticamente sobre a realidade cultural e linguística de seu povo e as 

relações construídas nos contextos interculturais. (grifo meu) 

(Projeto Açaí, julho de 2001, p. 11-12) 

 

 

Está caracterizado no próprio projeto Açaí que“as ações de formação 

de professores indígenas implicará na qualificação dos mesmos como agentes de 

transformação da sociedade”(Projeto Açaí, 2001, p. 12).E diante disso nos 

perguntamos: que tipo de transformação e referente à qual sociedade? Por mais que o 

projeto discorra sobre uma autonomia escolar indígena e interação em as duas 

sociedades, indígena e branca, o processo para “instrumentalizar” o professor indígena 

para que seja autônomo e daí em diante governar sua escola conforme sua organização 

político-socialfoi pautado numa legislação federal, ou seja, normas externas à sua 

cultura, externa ao seu ambiente cultural, e essas mesmas normasforam enviadas para 

serem executadas pela Secretaria local de Educação, porque o Decreto Presidencial 
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número 26/91 assim determinava. E ilustramos aqui essa análise com parte do relatório 

sobre o Cenário Contemporâneo da Educação Escolar Indígena no Brasil, promovido 

pelo Ministério da Educação em 2007, por meio do Conselheiro Gersem José dos 

Santos Luciano: 

 

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA CONTEMPORÂNEA  

 

A proposta de educação escolar indígena intercultural, bilíngüe e 

diferenciada surgiu como contraponto ao projeto colonizador da 

escola tradicional imposta aos povos indígenas. Surgiu na década de 

1970 entre os povos indígenas do Brasil, incentivados e apoiados por 

seus aliados. Apenas duas décadas seguintes, o governo, através do 

Ministério da Educação, incluiu o tema na sua agenda de discussão, 

forçado pelas críticas e pressões dos índios e da opinião pública 

nacional e internacional, que acusavam o governo de etnocídio. É 

importante salientar que, a exemplo de outras políticas públicas 

voltadas aos povos indígenas, as mudanças que ocorreram na política 

educacional indigenista foram quase sempre homologatórias, ou seja, 

o governo foi forçado a reconhecer os avanços e as legitimidades das 

experiências inovadoras desenvolvidas pelas comunidades indígenas 

com apoio de suas assessorias. As iniciativas eram desenvolvidas 

como resistência aos modelos colonialistas e integracionistas e como 

estratégias de luta pela recuperação das autonomias internas e 

conquista de direitos coletivos, forçando mudanças nas estruturas 

jurídico-administrativas. Também é importante destacar que a partir 

deste período o centro das discussões acerca de novas políticas 

indigenistas foi saindo das instâncias do órgão oficial indigenista para 

a esfera das organizações indígenas que passaram a estabelecer novas 

relações de parceria política e técnica com outros setores do governo e 

da iniciativa privada. Em termos conceituais e políticos foi a 

Constituição Federal de 1988 que revolucionou o rumo da política 

indigenista oficial e, junto, a educação escolar indígena. Resultado de 

longo processo histórico de mobilizações sociais e políticas de setores 

da sociedade civil brasileira principalmente dos povos indígenas e das 

suas organizações, as concepções de cidadania indígena e de educação 

encontraram amparo na legislação do país. A Constituição Federal de 

1988 superou de forma definitiva a concepção absolutamente 

equivocada da incapacidade indígena que fundamentou o princípio 

jurídico da Tutela, por meio do qual, era concedido ao Estado o 

poder e a responsabilidade de decidir e responder pela vida e destino 

dos povos indígenas do país, visão esta que imperou por quase 500 

anos, ou seja, desde a chegada dos primeiros portugueses ao Brasil no 

ano de 1500. A referida Constituição é explícita quanto à garantia dos 

direitos dos povos indígenas ao reconhecer suas culturas, tradições, 

línguas, organizações sociais, crenças, enfim, o direito de continuarem 

vivendo segundo suas culturas e suas livres escolhas, sendo-lhes 

garantido, inclusive o direito de ingressar em juízo na defesa de seus 

direitos e interesses, superando a idéia de incapacidade civil, mental e 

política destes indivíduos e povos. Desta forma, as idéias e práticas 

etnocidas, genocidas, integracionistas e civilizatórias que permearam 

todo processo anterior foram derrubadas, pelo menos do ponto de 

vista teórico e legal. A partir dessa conquista constitucional, muitas 
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outras normas infraconstitucionais, inclusive convenções 

internacionais, foram criadas e aprovadas na tentativa de garantir a 

efetividade dos referidos direitos. (Ministério da Educação, Conselho 

Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, Cenário 

Contemporâneo da Educação Escolar Indígena no Brasil, Brasília, 

2007, p. 5)
4
 (grifos nossos) 

 

Parte do período elaborado pelo Relator Conselheiro Gersem dos 

Santos, “a tentativa de garantir a efetividade dos referidos direitos”, não conseguiu se 

aproximar do resultado que a lei determinava. Melhor dizendo, as normas 

infraconstitucionais ainda existem com o objetivo de tutela dessas outras organizações 

culturais. As transformações sociais e embates entre as duas culturas, indígena e não 

indígena, não fez promover uma reformulação do discurso legislativo, haja vista que 

foram seguidas apenas determinações hierárquicas  que começaram no Governo Federal 

até alcançar as esferas estaduais, atestando que a legitimidade da educação escolar 

indígena deve ainda seguir determinações pensadas e elaboradas por outra sociedade. 

Sobre a excelência do curso, no projeto está descrito que a garantia da 

manutenção da qualidade das ações se davam por eventos de aperfeiçoamento, para que 

houvesse um estudo e reflexão do processo de aprendizagem que acontecia. Ainda com 

essa proposta de reflexão é difícil pormenorizar e atestar o sucesso do objetivo geral do 

projeto, haja vista que não se conhece exatamente qual o planejamento e diretrizes 

seguidas para esmerar as ações do curso, se as mesmas ações que direcionariam o 

projeto resultaram de um repensar em conjunto com a comunidade indígena. 

Assim descrito, serão estas as propostas do Projeto Açaí em 

contraposição com a teoria colonial/pós-colonialque nortearão as principais análises nos 

textos produzidos pelos professores indígenas a partir da sua quinta etapa. 

 

 

                                                           
4
 Disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/releeicebcnerev.pdf, acessado em 

15/03/14 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/releeicebcnerev.pdf


 

 

SEÇÃO V – UM OLHAR SOBRE OS TEXTOS PRODUZIDOS PELOS 

PROFESSORES INDÍGENAS A PARTIR DA ABORDAGEM DO PROJETO 

AÇAÍ 

 

Os textos produzidos pelos professores indígenas, então participantes 

do magistério indígena do Projeto Açaí, dentro da disciplina de língua portuguesa, serão 

objetos de análise. Para tanto selecionamos e ordenamos pelos temas: formação do pajé; 

receita de remédios caseiros; narrativa; avaliações das aulas de língua portuguesa 

ministradas no projeto; canto; poesia; visual e histórias pessoais dos povos indígenas do 

Vale do Guaporé. 

Os relatos que abordam aspectos como botânica, topografia e os 

aspectos naturais das aldeias nos propicia um olhar peculiar da cultura circundante aos 

grupos nativos. 

PRATT (1999), reúne a evolução do modo de fazer ciência na Europa. 

Pela primeira vez dentro da floresta há um inventário de plantas, animais e homens. E 

diante dessa classificação os europeus desenvolveram um aparato ideológico e de 

idealização para se relacionarem com outras partes do mundo. Somente os relatos de 

viagem das expedições produzidos pelas conquistas marítimas não foram insuficientes 

para subjugar as áreas costeiras dos países subjugados. Era necessário o conhecimento 

do interior dessas novas localidades. A linguagem da expedição marítima não atingia 

tanto o público quanto as das histórias das jornadas. Houve então a pesquisa de grupos 

de organismos biológicos e tal foi a importância dessa inauguração de pesquisa que 

abriu caminhos para os estudos de botânica que se conhecem até hoje.  

A “pesquisa natural”, “a história natural”, fez da Europa um 

continente que popularizou a pesquisa científica. A natureza se tornou narrável e a 

consciência planetária fez com que a Europa conquistasse seu novo império. Esse 

“olhar”, entre outros, também se pode encontrar dentro dos textos produzidos pelos 

professores indígenas. 

Lembramos aqui um pouco da história da ciência e consciência 

planetária, da importância da pesquisa difundida pela Europa para justificar que ainda 

ocorre essa prática e de modo não tão sutil. O trabalho intelectual e mesmo manual de 

explorar esse “universo” indígena não ocorre com a preocupação de conhecer o lugar do 

outro para entender seu modo de ser.  
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O que acontece, mesmo sendo os textos produzidos pelos professores 

indígenas como temas propostos em sala de aula, é um levantamento de uma imagem do 

mundo que a cultura apresenta e que na verdade causa um estranhamento por parte do 

não-índio. É o que Frantz Fanon em sua obra Os Condenados da Terra (1968), define 

como museus da cultura do outro: podemos ter um posicionamento de mera observação, 

mas sem que de fato tenhamos a aceitação dessa outra cultura. 

A aceitação dos índios para se “apropriarem”, de certa forma, de um 

instrumental para finalmente terem uma escola nomeada de “oficial” não parte tão 

somente do princípio de elevação de conhecimentos de outra cultura. Os indígenas 

almejam uma interação/integraçãolegítima com a cultura que os cerca. E nos vêm as 

seguintes perguntas: até que ponto há a apropriação do“instrumental” oferecido pelo 

curso do projeto Açaí? A sala de aula do magistério indígena é o espaço físico em que 

mais se discorre sobre as questões multiculturais e dela saem os participantes do curso 

com o conhecimento construído a partir de negociações das diferenças entre a cultura 

indígena e branca?  

Bhabha nos fala da importante relação de fronteira geográfica e 

cultural que esses professores indígenas enfrentam e que promove toda uma 

ressignificação de suas relações exteriores e também interiores: 

 

A fronteira é o lugar a partir do qual algo começa a se fazer presente, 

já que os processos do “além” não são representáveis, não há um 

retorno ao “presente”. A construção da condição pós-moderna se faz 

tanto no limite da ideia etnocêntrica até a história da migração pós-

colonial. Não há mais um extremismo nacionalista, mas uma 

negociação nesses lugares de fronteira, já que não há mais como 

sustentar uma homegeneidade nacionalista – a condição geográfica e 

política interferiram nessa relação interna e externa. O 

comparativismo cultural está em profundo processo de redefinição. O 

estar no “além” é, portanto, um espaço que promove uma intervenção 

no aqui e agora. (2013: p. 27) 

 

Assim sendo, questionamos aqui como se deu essa relação fronteiriça, 

quais os novos significados e quais símbolos foram promovidos nesse entre-lugar
5
, se o 

relacionamento entre as culturas diferentes foram polarizadas ou negociadas. 

                                                           
5
 Entendemos a definição do entre-lugar não tão somente como um rompimento conceitual com o 

primado de origem, mas como uma outra construção de território e consequentemente outra forma de 
pertencimento, onde as alteridades são internamente questionadas e desse questionamento surgem 
novas estratégias de resistência que incorporam os conceitos globais e locais. Os espaços físicos que 
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Bhabhareproduz em sua obra “O Local da Cultura” parte da entrevista 

com a escritora e artista Renée Gree
6
 concedida a MiwonKnown, curador da exposição 

“Emerging New York Artists”.No trecho descrito da entrevista conhecemos o foco de 

trabalho desta autora que diz que é no processo de desconstrução dos discursos 

genealógicos que vão assumindo outras posições.Gree tem como característica analisar 

obras em suas instalações, pois parte do princípio de que éna produção de ambientes 

interativos que surgem os questionamentos dos quais seriam os espaços que promovem 

os processos de interações simbólicas, e também analisa se esses mesmos espaços 

evitam que as identidades de cada extremidade estabeleçam relações polares. Há uma 

exposição e deslocação de uma ordem binária através da qual identidades de diferença 

são frequentemente construídas – negro/branco, eu/outro(BHABHA, 2013): 

 

Mesmo então, é ainda uma luta pelo poder entre grupos diversos no 

interior dos grupos étnicos sobre o que está sendo dito e quem diz o 

que, e quem está representando quem. Afinal, o que é uma 

comunidade? O que é uma comunidade negra? O que é uma 

comunidade de latinos? Tenho dificuldades em pensar nessas coisas 

todas como categorias monolíticas e fixas. 

 

O trabalho de Greeadota a forma de instalações complexas e altamente 

formalizados em que ideias, acontecimentos e narrativas históricas, bem como artefatos 

culturais, são examinados a partir de perspectivas diversas. Assim, há uma 

desconstrução do conhecimento para construí-lo sobre outra perspectiva, um outro 

saber, um outro processo simbólico.  

                                                                                                                                                                          
possibilitaram a execução do Projeto Açaí (Hotel Rondon em Porto Velho-RO, no Centro 
de Treinamento da Emater, em Ouro Preto D'Oeste-RO) promoveram esses entre-lugares. 
6
Renée Green é diretora do Programa MIT em Arte, Cultura e Tecnologia.Gree é artista, cineasta e 

escritora. Produz filmes, ensaios, instalações, mídias digitais, trabalhos relacionados com o som, ciclos de 

cinema e eventos. Seu trabalho de pesquisa envolve lacunas e mudanças que sobrevivem em memórias 

públicas e privadas como bem imaginado e inventado. Suas obras também incidem sobre os efeitos de 

uma esfera transcultural e de mudança, sobre o que pode ser feito e pensado.Gree foi professora na 

Academia de Belas Artes de Viena (1997-2002); Ilustre Professora na Universidade da Califórnia em 

Santa Barbara (2003-2005), e Reitora de Pós-Graduação e Professora no Instituto de Arte de San 

Francisco (2005-2011). Foi Professora-convidadana faculdade Escola Maumaus de Artes Visuais em 

Lisboa desde 2000, bem como do Programa de Estudo Independente no Museu Whitney de Arte desde 

1991, onde foi diretora do programa Studio em 1996-1997. 

(http://act.mit.edu/people/professors/renee-green/) 

http://act.mit.edu/people/professors/renee-green/
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O entre-lugar, a sua nova reinterpretação de sua situação presente e 

como agir nesse novo ambiente promove o que Bhabha nomeia como o Terceiro 

Espaço: 

O Terceiro espaço coloca as histórias que constituem esse espaço e 

cria novas estruturas de autoridade, novas políticas de iniciativa, as 

quais são inadequadamente compreendidas através da sabedoria 

recebida. (BHABHA: 1990, p. 2011) 

As discussões pertinentes ao entre-lugar promoveram novos 

questionamentos e novos posicionamentos que por sua vez são direcionados a esse 

terceiro espaço. O que de fato autoriza os professores do magistério indígena a 

adentrarem esse terceiro lugar? Nos interessouconhecer quais foram as condições 

promovidas e também qual receptividade desse novo lugar para com essas pessoas que 

procuraram se instrumentalizar para que alguma forma se sentissem pertencidos à uma 

comunidade culturalmente diferenciada. 

 

 

5.1. Sobre a Formação do Pajé 

 

As principais conjecturas sobre a origem do xamanismo se aproximam 

demasiadamente uma da outra pelo tipo de abordagem e convicção de que na tradição 

xamânica indígena há estreita relação com as plantas, como afirma Moure (MOURE, 

2005), que o sonho é o lugar onde o espírito da planta opera a cura, sendo que esse 

sonho pertence ao mundo primevo, de modo que não é privativo do homem, e a tarefa 

do xamã consiste em colocar a planta e o espírito da planta na corporeidade do paciente, 

o introduzindo ao mundo originário da cultura. 

Na tradição das práticas medicinais indígenas operadas pelo pajé, há 

uma estreita relação com as plantas, que também está relacionada com a origem do 

xamanismo, como afirma Moure (2005). A origem do conhecimento do pajé relativo à 

medicina tradicional indígena está relacionada à caça e sua associação com as plantas, 

tanto que ele traz a corporeidade em alguns animais no seu processo de cura. 

Perpassam nesta análise os conceitos da corporeidade e da 

precariedade. Dentro do primeiro conceito, o corpo serve de objeto de interação com o 

mundo para que haja a manifestação das intenções promovidas pela mente. Assim 

sendo, os órgãos sensoriais informam a mente cada resultado obtido das interações com 
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o meio ambiente e outros seres, o que leva a mudar ou a reafirmar as intenções 

pretendidas pela mente. Em relação à precariedade ela é entendida como a fragilidade e 

instabilidade do corpo (MOURE, 2005). Para esse autor a precariedade está relacionada 

diretamente com a caça. Ele enfatiza que devemos entendê-la não como uma mera 

técnica, “mas como algo mais próximo de uma prática espiritual, no sentido de ser 

necessária uma experiência para se entrar em contato com os seres da floresta.” E são as 

plantas as condutoras, dentro da caça, de sensibilidade, estabelecendo uma comunhão 

entre o caçador e os animais. Nessa prática, vida e morte ganham proximidade e há a 

revelação da sensibilidade dos animais, que é passada para o caçador, e também dos 

seres da floresta (MOURE, 2005). 

A noção da situação de precariedade defendida por Moure (2005), está 

relacionada à origem, ao mundo primevo, onde acontece a experiência o “frayeur”, a 

experiência “do medo-vivo”: 

 

(...) Quando se apresenta uma experiência sagrada, a pessoa sente 

medo, pois algo inevitável surge: dar um passo que envolve a entrega 

de si. As terapêuticas de tradição indígena vão colocando essa questão 

ao longo do tratamento, pois lafrayeur faz parte da terapêutica, na 

medida em que o medo pode deixar disponíveis, de maneira delicada e 

intensa, os sentidos e o espírito. Os xamãs falam da entrega e do dar 

de si, para que a planta e o seu espírito possam entrar na pessoa. Uma 

vez dado o passo, a experiência (sagrada) é inevitável. (MOURE, 

2005) 

 

Em relação aos quatro textos a seguir sobre o pajé, serão feitas 

análises sobre a cultura tradicional e sobre as influências da colonização marcadas nos 

juízos de valores impingidos pela cultura não indígena. As marcações evidenciadas pelo 

sublinhado dentro dos textos coletados é o que direciona a posterior análise. 

Vamos aos textos. 

 

 

Texto 1 

 

O curador de antes passados 

Os nossos pais contava história de pajé de ante passado, eles 

contavaque paje curava vários doenças. Os nossos pais contava que 

pajé ensinava para todos os povos. 

Quando a pessoa está com diarreia ele usava remédio de erva de cipó. 

Muitas vezes vão diretamente por curador. 
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O paje não nasce como curador. Quando ele come carne de porco. Ele 

começava vomitar, e sonhar com o espírito de varios animais. Para 

curar os doentes ele ver as coisa que está acontecendo desta pessoa. 

O espírito dos animais aceitou ele como paje. Os pacientes não 

ficavam preocupado porque o curador estava por perto deles. 

Todos os povos confiava a ele, a nossa religião ela paje, ele proibia as 

coisas que não deve comer par não fazer mal nas criança. 

Quando a pessoa sente muita dor nas costa ou na cabeça, ele cura. 

Até hoje acontece ainda, os paciente confiava muito dele. 

 

Autor: José OromonCacami 

     Selma Oro Nao´ 

 José Maria Oro Nao´ 

 

 

 

Texto 2 

 

 

  Pajé 

 

Na minha cultura, geralmente para ser pajé, o espírito da pessoa que já 

morreu, incorpora na pessoa que tem capacidade de ser pajé. Mas essa 

pessoa é escolhida pelos espíritos através do sonho. 

Depois essa pessoa, começa sofrer. adoece, morre e não morre, aí o 

espírito cura e cuida dele. Depois que ele passou todo o teste, ele está 

pronto pra assumir ser pajé. 

Ele começa proíbe todo os tipos de comidas, e você tem que obedecer 

a regra dele, se não o teu filho recém-nascido passará adoecer, e você 

tem que ir com pajé pra tirar todas coisas ruím do corpo da pessoa. 

Quando ele se cansa de ser pajé, essa pessoa faz tudo pra se separar do 

espírito mal. 

Joel Oro Nao´ 

 

Texto 3 

 

Transformação do homem para ser pajé 

 

Para ser pajé, o homem nunca nasce com essa profissão. 

Ele nasce, cresce e se forma um homem. Ele será homem normal até 

sua morte. Para torna-se um pajé ele precisa ter contato com os 

animais selvagem e espírito maligno. 

Não sei como explicar melhor, mas eu sei que através do sonho ou 

sentimento. Começa sentir dores musculares, envés em quanto frebre, 

é o sintomas de transformação do homem. 

A partir da transformação ele com um aprendizagem. Ele o conhece 

ervas úteis e ervas más, aprende a curar pessoas com doenças e outras 

doenças maligna. Ele é treinado de forma muito especial através do 

espírito mau. 
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Ele é obrigado a curar, ajudar as pessoas que também necessita de 

saúde. Nunca pode destruir as pessoas da sua comunidade, sempre tem 

que está disposto para ajudar, as pessoas nas horas difícios. 

Ele também ensina a comer as comidas com alegria. Para que espírito 

do animal que está sendo comido não fique com raiva. Ensina também 

como não pegar doença, e ensina como o espírito mau agi para entrar 

contato. Com as demais pessoas 

 

Arnaldo Oro Nao´ 

 

 

Texto 4 

 

O pajé 

 

O pajé é u médico muito importante da aldeia. 

Quando o pajé nasce, ele já nasce com aquele dom, depois que vira 

adulto ele começa a trabalhar. 

Ele ensina o nome das plantas para usar, quando estiver doente. 

Antes de assar a caça tem que chamar o pajé para tirar o espírito da 

caça, para poder comer. 

Depois que ele tira tudo o espírito aí pode comer. 

O pajé ver tudo o que é bom e mau, também ele proíbe de andar 

quando o dia estiver escuro, porque é bem claro. O pajé diz também 

que todos os espíritos mau e bom estão nos animais, quando está 

ventando ele diz que o espírito mau está por perto. 

Na hora de curar os doentes ele começa a imitar os animais, porque os 

animais também tem espirito bom, pois ele ajuda dar mais forças para 

o homem. 

 

Edna  

WemCacami 

Ariram 

 

(todosos grifos apresentados nos textos indígenas são nossos) 

 

A principal marca que podemos notar no primeiro texto sobre a 

formação do Pajé é o uso predominante do tempo pretérito. O título “O curador de antes 

passados” já promove uma leitura do que antes era tida como uma prática natural, 

corriqueira e que hoje já não se procede da mesma forma, ou ainda há uma admiração 

quando aparece nesse mesmo texto a expressão “Até hoje acontece ainda”, nos levando 

a acreditar que a perduração dessa prática é desnecessária.A impressão que temos é que 

a pajelança ocorre por membros mais antigos da aldeia, pela “confiança” que “ainda” 

depositam nesse tipo ritual (vide última linha do texto). São as pessoas mais idosas da 

comunidade indígena que ainda optam pelas tradições de sua cultura. 
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Diante desse exemplo de acontecimento, da tradição da cultura 

indígena ser preservada somente pelos anciãos da aldeia, há uma pergunta: o que 

promove essa mudança por parte das novas gerações em não depositar mais tanta 

confiança nos rituais de cura originais de seu povo? Frantz Fanon expõe em sua obra 

Pele Negra Máscaras Brancas (2008), caso semelhante ocorrido com os povos antilhano 

e martinicano: 

 

Temos a cidade, temos o campo. Temos a capital e a província. 

Aparentemente o problema dessa relação é o mesmo em toda parte. 

Tomemos o exemplo de um natural de Lyon vivendo em Paris. Ele 

exaltará a calma de sua cidade, a beleza embriagante dos cais do Rio 

Ródano, o explendor dos plátanos e muitas outras coisas que as 

pessoas ociosas cantam. Entretanto, de volta à sua cidade, sobretudo 

diante aqueles que não conhecem a capital, ele não lhe poupará 

elogios: Paris-cidade-luz, o Sena, os barzinhos, conhecer Paris e 

depois morrer... 

O processo se repete no caso do martinicano. Primeiro o elogio de sua 

ilha: Basse-Pointe, Marigot, Gros-Morne e, defronte, a imponente 

Fort-de-France. Em seguida, e este é o ponto essencial, fora de sua 

ilha, o mundo metropolitano. O negro que conhece a metrópole é um 

semideus. Muitos antilhanos, após uma estadia mais ou menos longa 

na metrópole, voltam para ser consagrados. Entre eles o caipira, o 

nativo-que-nunca-saiu-de-sua-toca, representa a forma mais eloquente 

dessa ambivalência. O negro que viveu na França durante algum 

tempo volta radicalmente transformado. Geneticamente falando, 

diríamos que seu fenótipo sofreu uma mutação definitiva, absoluta. 

(FANON, 2008, p. 34-35) 

 

A metrópole, para Fanon, representa o Tabernáculo, porque é de lá 

que advém o sonho do sucesso pessoal e profissional. O autor nomeia esse 

acontecimento como uma espécie de enfeitiçamento à distância, levando a pessoa que 

embarca para essa metrópole a dizer adeus às características marcantes de sua cultura. 

Fanon nos faz lembrar que o ser social é integrado, enquadrado e 

aculturado. Se novas gerações indígenas das aldeias atendidas pelo projeto Açaí 

passaram por esse tipo de processo, foi pela necessidade de adquirir ou aumentar seu 

poder de intervenção (FANON, 2008, p. 34). E a maior parte das etapas do projeto do 

magistério indígena aconteceu na capital de Rondônia, portanto, uma metrópole. 

Metrópole essa que vislumbrou a possibilidade de um poder que não se adquire dentro 

de sua cultura. 

E ainda sobre a admiração da metrópole: 
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A cultura do outro, a do branco, é a mais admirada e almejada. Para o 

crítico Edward Said (2007), o novo lugar aparece sempre de forma 

dicotômica, ora como descoberta, como discurso colonizador, ora 

como local de sonhos, das imagens e fantasias.
7
 

 

Assim, esse deslocamento físico provoca uma relação de tensão 

interna onde o professor índio revê e repensa sua cultura, ao mesmo tempo em que 

almeja realizar o sonho de uma convivência pacífica dentro de outra sociedade em 

contraposição a um discurso que oprime sua identidade. 

Recapitulando sobre a importância neste texto da confiança depositada 

na sua medicina tradicional pelos índios mais antigos,há procedimentos metodológicos 

na cultura tradicional para a formação do pajé que inclui até aceitação de animais. 

Apesar das ações do pajé promover o benefício esperado dentro dos 

rituais de cura através da prática da medicina indígena, quando o autor se refere que é 

através do espírito do mal - o termo mal/mau ou seu derivado está presente em três dos 

quatro textos coletados nessa seção,onde o pajé opera suas curas, aí nota-se a imposição 

do conceito de maldade que é imposta pelo colonizador sobre as diversas práticas 

culturais, principalmente as religiosas veiculadas pelo pensamento colonialista. É o 

maniqueísmo, descrito por Frantz Fanon (FANON, p. 31, 1968), na qual o colonizador 

utiliza para oprimir os povos que estão sob seu julgo. O bem contra o mal, o branco em 

oposição ao negro, e o indígena, destacando a figura do pajé, acaba sendo o mal 

absoluto, pois corrói tudo do que se aproxima, já que é tido como “o sem valor e 

impermeável à ética”.  

O colonizado tem não somente sua terra degradada. Sua alma também 

é reduzida a bestialidade. O colonizador se refere ao colonizado usando termos que o 

bestifiquem, que o remetem a ferocidade. Portanto, invadir e tomar seu território não é o 

suficiente. É necessário para um completo domínio do colono que a alma do colonizado 

também seja capturada. Não podemos deixar de mencionar que a posse desse novo 

território teve uma justificativa divina:  

 

Porque, como afirma seu irmão no cristianismo, o reverendo padre 

Muller, “(...) a humanidade não deve, não pode tolerar que a 

                                                           
7
 SAMORA, Daniele Teresa. NEVEVÉ, Miguel. SAMPAIO, Sonia Maria Gomes. Rev. Igarapé, Porto Velho 

(RO), v.4, n.1, p. 189-203, set./dez., 2014. 
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incapacidade, a desídia, a preguiça dos povos selvagens deixem 

indefinidamente sem uso as riquezas que Deus lhes confiou com a 

missão de pô-las ao serviço do bem de todos”. (FANON, 1968, p. 26, 

§ 1˚). 

 

O discurso do reverendo padre Muller nos faz retonar à obra Os olhos 

do Império, onde Maria Helena Pereira Toledo Machado
8
 analisou:  

 

Por meio da crítica ideológica e da desconstrução dos textos 

naturalistas, a autora também reelabora o conceito de natureza. 

Segundo nota Mary Pratt, nos escritos de viagem do período, natureza 

significa antes de tudo regiões e ecossistemas não dominados por 

europeus, embora incluindo muitas regiões da entidade geográfica 

conhecida como Europa. A história natural impôs uma autoridade 

urbana, letrada e masculina sobre todo o planeta, elaborando um 

entendimento racionalizador, extrativo e dissociativo, que suprimiu as 

relações funcionais e experenciais entre as pessoas, plantas e animais. 

O resultado deste processo concretizou-se na prefiguração de uma 

certa forma de hegemonia global, que deu origem a um paradigma 

descritivo e uma apropriação do planeta aparentemente benigna e 

totalmente abstrata, produzindo uma visão utópica e inocente da 

autoridade mundial européia, a qual a autora se refere como a de anti-

conquista. (Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 20, no. 39, p. 

281-289 - 2000) 

 

A supervalorização da cultura branca reforça ainda mais a 

incapacidade racional do negro e principalmente do índio. Uma incapacidade que os 

julga como não pertencentes a nenhuma sociedade, porque, sendo animais, não teriam 

como conviver dentro de uma. E Mary Pratt em sua obra Os Olhos do Império nos faz 

perceber essa relação de “disponibilidade” do índio, de suas terras, para que a sociedade 

branca faça o uso que julga destinado à sua superior raça. 

 

 

                                                           

8Especialista em história social da escravidão, abolição e pós-emancipação, tem vasta experiência de 

pesquisa em arquivos no Brasil e nos EUA, com destaque para os seguintes temas: criminalidade e 

resistência escrava, movimentos abolicionistas, viagens científicas e debates sobre raça. Possui graduação 

em História pela Universidade de São Paulo (1979), com mestrado (1985) e doutorado (1991) em História 

Social também pela USP. Atualmente é Professora Titular MS-6 no Departamento de História da USP. 

(https://uspdigital.usp.br/tycho/CurriculoLattesMostrar?codpub=77A34D1EB8D7) 



52 

  

5.2. Textos de Receita de Remédios Caseiros 

 

Nas receitas medicamentosas através das plantas, poderemos recorrer 

a Moure (2005) na sua tese intitulada “Saudades da Cura”, em que o autor não acredita 

haver uma aproximação da cultura primeva sem plantas. 

Moure (2005) destaca aspecto material das experiências como o 

constituidor da subjetividade e o fato das terapêuticas indígenas mostrarem a 

necessidade que o ser humano tem de apropriar-se da situação de precariedade a que 

pertence, e que se dá pela experiência que as plantas propiciam na corporeidade. 

Segundo ele, há a precariedade relativa ao começo da existência, e a que se coloca no 

início de toda experiência envolvendo a cura.  

Moure considera que a abordagem da antropologia sobre as práticas 

terapêuticas da tradição indígena no decorrer do seu itinerário recebe um tratamento 

equivocado, classificando-as como simbólicas, embora no caso ele esteja se referindo 

sobre os efeitos de alteração de consciências. Considerando ontologicamente 

(antropologia pós-colonialista) diferente das técnicas empíricas, sendo apenas um 

recurso para socializar e domesticar a experiência. 

Complementa que essa é uma postura reducionista de um olhar não 

aprofundado, por não se tratar de um aspecto simbólico, “mas de uma realidade difícil 

de ser tocada”. 

A cura é conquistada através da experiência de corporeidade que a 

planta proporciona, levando em conta a situação de precariedade do indivíduo relativa 

ao começo da existência, que é o início de toda a experiência que envolve a cura. 

Vamos aos textos. 

Texto 1 

 

Porto Velho, 19.11.01 

Receita de tucano 

Serve para curar febre e hepatite 

 

Primeiro cozinha e depois corta o bico de tucano, 

depois pisa e coloque 2 copo de água, duas colheres de açúcar e 

misture. Pega a colher e meixa 15 a 20 minutos 

Modo de usar 

Tome 2 vezes ao dia até completar 2 meses. 

Autora: Luiza 

 

(grifo nosso) 
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Nesta receita notamos que há um elemento que não faz parte da 

cultura indígena, o açúcar. Incorporar este ingrediente a uma receita de remédio caseiro 

indígena é atestar a marca da colonização incorporada a uma prática natural dessa 

comunidade. A necessidade em utilizar este elemento sem dúvida veio do contato com 

povos não-índios. E o ingrediente culinário passou a ter tal importância em algumas 

comunidades indígenas que já tivemos casos relatados pela CASAI de índios 

apresentarem diabetes em decorrência do consumo exagerado do açúcar.  

Ofertar produtos que não existem na cultura do outro e ainda 

convencer o índio do uso do mesmo porque propicia prazer e é melhor do que os 

encontrados em sua própria cultura, promove no povo indígena, tanto uma rejeição de 

parte de seus costumes alimentares como atesta uma hipervalorização da cultura branca. 

O que ainda verificamos que este elemento culinário adotado pela 

comunidade indígena altera significativamente seu paladar, pois rejeita o sabor natural 

de seus alimentos e/ou medicamentos, nos dando a entender que a culinária e 

medicamentos originais têm sabores inferiores aos adotados nas outras culturas. Há, 

então, uma rejeição de parte de sua culinária e receita medicamentosa tradicional. 

Vale resgatarneste momentoum dos temas das conversas obtidas com 

o professor Osvaldo, um dos ministrantes das aulas de língua portuguesa do Projeto 

Açaí. Ele relatava que quando fazia uma visita às aldeias próximas ao município de 

Campo Novo de Rondônia, lhe era “cobrado”, como presente, sucos artificiais e 

refrigerantes. E mesmo no Projeto Açaí, aulas promovidas dentro das instalações do 

Hotel Rondon em Porto Velho,as refeições eram da predominância da cultura não 

indígena, regada a sucos e refrigerantes adoçados com nosso açúcar industrializado. 

Ilustramos aqui ainda sobre a questão da comida parte do conto 

produzido por um dos mais conhecidos escritores de Angola: José Mateus Vieira Graça 

(1935), mais conhecido comoLuandino Vieira,nome em homenagem a Luanda. Nasceu 

em Portugal e radicou-se em Angola desde a infância. Era atuante na luta pela 

descolonização angolana. Foi jornalista na década de 1960. Suas obras descreviam tanto 

a cultura angolana quanto seus movimentos em prol da libertação de Angola (União dos 

Povos de Angola – UPA/Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), Movimento 

Popular de Libertação de Angola (MPLA) e União Nacional para a Independência Total 

de Angola (Unita). A produção literária de Luandino mereceu estudos pela então 
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professora titular de Literatura Portuguesa e professora emérita da Universidade de São 

Paulo Maria Aparecida de Campos BrandoSantilli9. O trabalho de Santilli foi pioneiro 

em inserir no currículo universitário o estudo de Literaturas Africanas de Língua 

Portuguesa no país, após a independência das nações africanas em que o português é 

língua oficial. O conto é O Fato Completo de Lucas Matesso. A obra ilustra bem a 

realidade de um prisioneiro angolano forçado a entregarseus compatriotas sob tortura, 

pois a guarda prisional portuguesa acreditava serem os rebeldes que estavam à frente 

dos movimentos de luta contra a armada portuguesa: 

 

Parte II: 

No chão de cimento o homem tinha espalhado todas as roupas limpas 

Lucas Matesso ia receber nessa manhã e, com devagar, parecia estava 

ainda sentado na mesa a escolher ou a provar a boa comida, apalpava 

com todo o cuidado a roupa velha e remendada do operário. 

- Mas não veio o fato? 

- Não, chefe! Veio comida, dessa comida que esses gajos comem, com 

aquela porcaria do azeite amarelo, e esta roupa! Claro, aquilo era 

truque combinado. (linhas 140-149) 

Parte III: 

Dos beiços inchados, um fio de sangue saía, mexendo-se diante dos 

olhos abertos, por cima do cimento vermelho do chão. Um vômito 

grande encolheu-lhe a barriga, mas nada que tinha comido nesses dias 

e só uma água verde saiu a se misturar no sangue, no suor, na água do 

balde. 

Assim estendido, aguentando as dores dos pontapés que as botas do 

ajudante lhe punham nas costas, nas pernas, no peito mesmo, os olhos 

não queriam deixar ainda de olhar essa água diferente, de três cores, a 

correr, a correr... 

E era o Lukala que ele via, o rio da terra mijando a água boa nas 

lavras. O Lukala descendo, vagaroso e seguro, sem medo, já depois do 

salto do Duque de Bragança, a correr para se deitar em cima das águas 

do mais-velho Kuanza e, de mão dada, seguirem os dois na direção do 

mar. (linhas 85-100) (grifos nossos) 

(SANTILLI, Maria Aparecida. Estórias africanas. São Paulo: Ática, 

1985, p. 58-64) (grifo nosso) 

                                                           
9
 Dados da Associação Internacional de Estudos Lusófonos 

(http://www.lusitanistasail.org/publicacoes/revista-veredas/23-comum/depoimentos/73-maria-
aparecida-santilli.html) 
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Luandino evidenciou o desprezo pela cultura culinária angolana 

demonstrada pelos portugueses e também descreveu poeticamente parte da hidrografia 

do referido país.  

Com este exemplo de literatura angolana formulamos a pergunta: por 

que o índio tem a necessidade de aprender a língua portuguesa? Invertemos a situação: 

por que fazer com que o índio aprenda a segunda língua? Fanon nos adverte que à 

medida que ele, no caso o índio, fala a nossa língua, facilita o meu trabalho, pois assim 

ele vive nos meus moldes. Portanto, a situação favorável não é a do índio. Claro que o 

teórico evidenciou que “um homem que possui a linguagem possui, em contrapartida, o 

mundo que essa linguagem expressa e que lhe é implícito” (FANON, 2008, p. 34), mas 

essa relação é complexa no sentido de que as trocas, quando existentes, não são 

equivalentes. Eis mais um exemplo de parte da obra de Frantz Fanon: 

  

Eis a predominância da cultura que lhe foi imposta. Sentimento de 

(falsa) integração à família francesa: (...) duas jovens mestiças, suas 

alunas, a emoção de orgulho que lhe produz o sentimento de uma 

crescente integração em nossa família francesa (...) Seria igual a sua 

emoção, se ela visse a França, ao contrário, integrar-se na família 

negra (ou amarela, ou vermelha, pouco importa), ou seja, diluir-se, 

desaparecer?” (FANON, 1968, p. 61 e 62, § 2˚). 

 

Os indígenas necessitam do instrumental da língua portuguesa, fala e 

escrita, para tentar se defender de uma cultura que ainda está moldada no sistema 

colonial.Sistema esse em que o professor-índio é levado a acreditar que depois de 

décadas de lutas finalmente obteve uma oportunidade de ser visto pelo outro de outra 

forma. Fanon nos alerta que uma vez adentrado esse caminho nos deparamos com duas 

dimensões: uma com seu semelhante e outra com o branco. Como pensar e interagir 

depois dessa “troca” de culturas, dessa suposta interação, tanto dentro da cultura 

indígena quanto na outra sociedade? O embate não está mais na fronteira física. Há 

também uma fronteira interiorizada. 

 

Texto 2 

 

Porto Velho, 23 de novembro de 2001. 

 

Raiz de açaí 
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Serve para curar catapora 

 

Modo de preparo 

Primeiro, tire o raiz pelo menos 20 ou 30 raízes, 

coloque dentro de uma vasilha, e misture com água. Depois põe para 

ferver durante 1 hora e tira do fogo. Deixe alguns minutos para esfriar. 

Modo de usar 

Pegue outra vasilha pequena, e tire só água, e deixe 

raízes do fundo da panela. E toma banho desta água não ensaboe com 

sabão, basta passar só a mão no copo, tome 3 vezes ao dia. Não acabe 

água, deixe para próximo quando precisar. 

 

WanéOroramxijein 

 

(grifo nosso) 

 

O elemento “sabão” se apresentou neste texto. Mesmo não sabendo 

exatamente se a elaboração do produto de limpeza se deu por acidente ou foi uma 

fórmula pensada por povos mais antigos, dizemos aqui que esta marca textual atesta 

mais uma vez a influência da cultura branca dentro do cotidiano da cultura indígena, 

porque esta última adotou a pedra saponácea industrializada dentro de suas atividades 

cotidianas de higienização de louças, roupas e pessoal. 

 

 

Texto 3  

Porto Velho, 19.11.01 

Receita 

Chá de folha de abacate 

Serve para vômito 

 

Primeiro pegue as folhas secas de abacate coloque numa panela 

misture com um pouco de água medida 1 litro, põe no fogo. Deixa 

cozinhar por 10 minutos até ficar escuro, retire do fogo e espere 

esfriar por 15 minutos, depois coloque 3 ou 4 colheres de açúcar 

Modo de usar 

Tome um copo de hora em hora. Caso se estiver com vômito. 

 

Autor: Mateus 

 

(grifos nossos) 

 

A folha de abacate é um elemento exógeno (CLIFFORD, 2002), o que 

comprovaoutra intervenção da cultura do colonizador, já que não é uma planta nativa, 

mas que que foi trazida pela sociedade branca e incorporada na alimentação e uso por 
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outras sociedades. Como foi uma planta difundida amplamente em regiões tropicais, o 

pé do fruto pode ser encontrado em algumas aldeias. E o ingrediente açúcar volta a 

aparecer nesta receita. 

 

 

5.3. Textos Temas Diversos 

 

5.3.1. Narrativa 

 

 

Texto 1 

 

A pescaria 

 

No dia em que eu cheguei depois do curso do Projeto Açaí (formação 

dos professores indígenas do estado de Rondônia) me deu vontade de 

pescar, mas tinha muitas trabalho p/ eu fazer e resolvi pescar no final 

de semana. 

Fui junto com o meu irmão mais novo e fomos remando, quando nós 

chegamos na boca da Bahia, do pássaro, vi um peixe grande bem 

grande mesmo, nós estava pensando que era filhote de piraíba fomos 

remando bem devagar e chegamos perto vi que era surubim grande aí 

eu me preparei na flecha, na 1ª. ela não sentia, na segunda quase levou 

a minha flecha e voltamos contente para casa porque nós nem 

demoramos a pescar. 

 

Eliezer Oro Nao´ 

 

 

(grifos nossos) 

 

A oração adversativa que fecha o primeiro parágrafo nos leva a 

análise de que a obrigatoriedade do trabalho e os demais afazeres que dominam o tempo 

produtivo do homem dentro da cultura branca são adotados também pela sociedade 

indígena. 

Sabemos que viver em nossa sociedade só é possível se alguns agirem 

sobre a ação de outros, ou seja, são os poderes instituídos. A disciplinarização das 

sociedades foi ganhando mais força, mais controle a partir do século XVIII na Europa. 

E esse controle foi crescendo graças a uma complexa relação de ações sobre outras 

ações possíveis, onde opera o comportamento de sujeitos ativos e onde, principalmente, 
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o Estado se firmou como instituição necessária para o bem estar da sociedade, 

provedora, inicialmente, de segurança, pautada no modelo feudal. Nisso observamos 

que o poder não é um objeto natural, é uma prática social constituída historicamente.  E 

a partir do momento em que se tem a “docilidade” política do homem, se tem também 

uma maior utilização econômica de sua força de trabalho. Os sistemas governamentais 

só alteram a nomenclatura e seguem aperfeiçoando a força econômica quando usam 

estratégias para gerir a vida do homem, aumentando sobre ele seu controle e disciplina.  

Althusser bem descreveu essa relação em seu livro Ideologia e aparelhos ideológicos do 

Estado: 

 

Ora, como é que esta reprodução da qualificação (diversificada) da força de 

trabalho é assegurada no regime capitalista? Diferentemente do que se passava 

nas formações sociais escravagistas e feudais, esta reprodução da qualificação 

da força de trabalho tende (trata-se de uma lei tendencial) a ser assegurada não 

em “cima das coisas” (aprendizagem na própria produção), mas, e cada vez 

mais, fora da produção: através do sistema escolar capitalista e outras 

instâncias e instituições. Ora, o que se aprende na Escola? Vai-se mais ou 

menos longe nos estudos, mas de qualquer maneira, aprende-se a ler, a 

escrever, a contar, portanto algumas técnicas, e ainda muito mais coisas, 

inclusive elementos (que podem ser rudimentares ou pelo contrário 

aprofundados) de “cultura científica” ou “literária” diretamente utilizáveis nos 

diferentes lugares da produção (uma instrução para os operários, outra para os 

técnicos, uma terceira para os engenheiros, uma outra para os quadros 

superiores, etc.). Apreendem-se portanto “saberes práticos” (des “savoirfaire”). 

(ALTHUSSER, 1959, p. 20, 21.) 

 

 

Assim sendo, os saberes práticos, que promovem toda uma cadeia de 

trabalho dentro do sistema capitalista, são produzidos, reproduzidos e cobrados dos 

cidadãos nascidos ou inseridos neste tipo de sociedade. 

 

5.3.2. Textos de Avaliação das Aulas de Língua Portuguesa Ministradas no Projeto 

Açaí – III e V Etapas 

 

Texto 1 

 

Porto Velho, 27 de Novembro de 2000. 

 

Em 199 eu comecei a participar o curso, projeto Açai. 

Para trabalhar este ano de 2000. 

Agora eu estou trabalhando como professora, estou gostando 

de trabalhar com meus alunos. 
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Eu estou na educação porque, a Comunidade me escolheram 

para dar aula para as crianças 

Fiquei muito contente, de trabalhar na Escola Indigena 

Tenente Lira. Com a primeira série, tenho 26 alunos 

Porisso que eu quero aprender muitas coisas boas para levar 

para meus alunos e também na  minha Comunidade. 

No segundo curso do projeto açaí nós aprendemos muita 

brincadeira e cantos. 

Quando comecei trabalhar na sala de aula comecei a fazer 

brincadeira e cantar com os meus alunos, eles gostaram muitas 

brincadeiras. 

Depois falei para eles que eu estou, indo para Porto-Velho 

para participar do projeito açaí. 

pra eu me tornar professora a comunidade me escolhe e começou a me 

apoiar. 

Eu sou uma Otima professora. para meus alunos. 

 

Ass: Rosilene Canoé 

Nome: da minha aldeia e Posto Indigena Lage 

Nome. Escola Indigena Tenente Lira 

 

(grifos nossos) 

 

 

O advérbio de tempo ‘agora’ nos dá a ideia de que a indígena Rosilene 

Canoé saiu da atividade corriqueira de sua aldeia para assumir um novo papel, uma 

atividade profissional, dentro dos moldes da cultura branca. Está descrito no projeto 

Açaí que os professores indígenas seriam escolhidos por sua comunidade, e foi o que a 

então cursante descreveu neste texto. Notem que o nome da Escola na qual esta 

professora exerce sua profissão tem o sobrenome e uma patente militar de nossa cultura 

branca. Uma sutil, ou não, marca de nosso colonialismo. 

A professora indígena ainda descreve a si mesma, antes de sua 

assinatura ao final do texto, como uma ótima profissional. E nos perguntamos: o que 

seria ser uma ótima professora dentro de uma escola indígena, lecionando para crianças 

igualmente indígenas do primeiro ao quinto ano? O modelo adotado é inteiramente o da 

sociedade branca? Ou há algum tipo de adaptção à realidade de sua etnia? É este o 

instrumental que a cursante do projeto Açaí busca para seu engrandecimento 

profissional e também pessoal? Estes questionamentos serão analisados dentro das 

considerações da dissertação. 
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Texto 2 – Avaliação das aulas de língua portuguesa ministradas no Projeto Açaí – III 

Etapa 

 

 

Porto Velho 27/11/00 

 

A minha vinda para 3ª etapa do Açaí.  

 

 A minha para 3ª etapa do projeto Açaí foi uma viajem muito 

sacrificado. 

 Eu juntamente com minha mulher e meu filho eramos para sair 

um dia antes da viajem do barco grande que vinha para a cidade de 

Guajará Mirim. Mas por causa de muita chuva que caia desde quatro 

horas da manhã não podemos ir até o local onde estava o barco, que 

nele íamos viajar. 

 Tivemos que adiar a viajem para o outro dia e para não perder o 

barco tivemos que sair 3 horas da madrugada em um motor rabeta de 

3 HP, para chegar antes de meio dia que era hora marcada para a 

nossa viajem. 

 Mesmo com toda força de vontade, chegamos quase atrasado já 

faltava apenas 30 minutos para a saída do barco, embarcamos 

imediatamente no barco e seguimos a viajem até no posto da cidade de 

Guajará Mirim. 

 Da Cidade de Guajará Mirim embarqui dentro do ônibus da 

duas horas da tarde e parti para cá aonde está sendo realizado a 3ª 

etapa do projeto Acaí. 

 

 Armando Jabuti 

 Escola Alexandrina do Nascimento Gomes 

 Aldeia Baía das Onças 

 

(grifos nossos) 

 

Sacrifício e força de vontade para estar assíduo no curso do magistério 

indígena promovido pelo projeto Açaí foi o tema do texto. Além de seguir a 

determinação de escolha de sua comunidade para ser professor dentro de sua aldeia, está 

também implícita a questão da instrumentalização necessária para que este indígena 

ocupe o cargo de professor dentro de sua sociedade e também perante a sociedade 

branca. Nós da sociedade branca o veremos como professor se ele seguir os preceitos 

determinados no curso que não foi elaborado por pessoas de sua etnia, mas por 

instituições brancas que determinam, ou melhor, institucionalizam os cargos e 

profissões existentes na comunidade não indígena.  

Observamos também que o professor do magistério indígena do 

projeto Açaí geralmente não vem sozinho ao curso. O cursista vem acompanhado de sua 
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família, como descrito a exemplo deste texto – nocasodo professor Armando Jabuti 

trouxe consigo esposa e filho. Essa é uma prática comum dos indígenas de nossa região: 

trazem consigo a família quando atravessam a fronteira para atendimento 

médico/hospitalar ou algum outro atendimento promovidos por instituições específicas 

de atendimento ao indígena nas cidades próximas às suas aldeias. 

Algumas etapas presenciais do curso do projeto Açaí aconteceram no 

Hotel Rondon em Porto Velho, e víamos a maior parte dos cursistas acompanhados de 

suas famílias dentro das instalações do referido hotel.   

 

 

Texto 3 – Avaliação das aulas de língua portuguesa ministradas no Projeto Açaí – V 

Etapa 

 

  Avaliação de Português 

 

Eu gostei muito deste curso, porque ensinam aprendizade, trás 

conhecimento e abrindo nossos caminhos. eu quero melhorar o nosso 

estudo  

Português é muito importante, porque ensina significado das palavras. 

este é minha part 

Agradece com você professor Osvaldo. 

 

Assina: Carmelita Oro Zo 

(grifos nossos) 

A necessidade em abrir novos caminhos e atribuir muita importância 

ao significado das palavras da segunda língua reforça mais a sedução promovida pela 

sociedade branca ao índio. O indígena se sente atraído por nossa cultura porque acredita 

que adotando nosso modelo de educação escolar fará uma interação maior com a outra 

sociedade, quem sabe até fazer parte dela nesse aspecto. É uma sedução perversa porque 

é o que deseja a cultura branca: não é ofertada ao índio uma educação cultural, mas um 

molde da sociedade branca que não valoriza a cultura do outro. 
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Texto 4 – Avaliação das aulas de língua portuguesa ministradas no Projeto Açaí 

 

 Avaliação de Português 

 

 Eu gosto muito das aula de português 

 Porque é muito importante para nós aprender mas algumas 

coisas. Você explica bem para tudos nós entender melhor. 

 Eu tirei tudas as minhas dúvidas. 

 

 Eu agradeço para você professor 

       Osvaldo 

 Feliz Natal 

 Espero ano novo para você 

(grifos nossos) 

 

Além da reincidência da importância do estudo da língua portuguesa, 

os votos grifados no texto remetem à questão religiosa de nossa sociedade branca. A 

ideologia religiosa cristã, segundo Althusser, também funciona como uma instituição 

dos aparelhos ideológicos do Estado, mas sem o uso da repressão física. Desta forma, 

entendemos que o uso da ideologia assume ser o recurso mais violento de que dispõe 

nossa sociedade para fazer com que a outra cultura adote as nossas mesmas relações de 

produção.  

A partir do momento que o índio acredita que Deus existe, ele “lhe 

presta contas” (ALTHUSSER: 1969, p. 106). Assim, lhe é determinado seu lugar no 

mundo, seu papel a ser desenvolvido, o trabalho a ser executado e se fugir das 

determinações divinas, saberá o que lhe aguarda como castigo.  

A ideologia religiosa cristã transforma os índios em sujeitos que 

respondem de um lugar específico no mundo. É lhe fixado uma obediência a um outro 

sujeito, um ser “Absoluto, a saber, Deus” 
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Constatamos que a estrutura de toda aideologia, interpelando os indivíduos 

comosujeitos em nome de um Sujeito Único e Absoluto, é especular, quer 

dizer, em espelho, eduplamente especular: este redobramento especularé 

constitutivo da ideologia e assegura o seu funcionamento. O que significa que 

todaa ideologia é centrada, que o Sujeito Absolutoocupa o lugar único do 

Centro, e interpela à sua volta a infinidade dos indivíduoscomo sujeitos, numa 

dupla relação especulartal que submete os sujeitos ao Sujeito, embora dado-

lhes,no Sujeito em que qualquersujeito pode contemplar a sua própriaimagem 

(presente e futura) a garantia de queé efetivamente deles e Dele que se trata, 

eque, dado que tudo se passa em Família (a Sagrada Família: a Família é por 

essênciasagrada), «Entre todos, Deus reconhecerá osseus», isto é, os que 

tiverem reconhecido Deuse se reconhecerem nele, esses serão salvos. 

Resumamos o que adquirimos sobre a ideologiaem geral. 

A estrutura da ideologia asseguraao mesmo tempo: 

1) a interpelação das «indivíduos» comosujeitos, 

2) a sua submissão ao Sujeito, 

3) o reconhecimento mútuo entre as sujeitose o Sujeito, e entre os próprios 

sujeitos, e finalmente o reconhecimento do sujeito por ele próprio, 

4) a garantia absoluta que tudo está bem assim, e que, na condição de os 

sujeitos reconhecerem o que eles são e de se conduzirem em consequência, 

tudo ocorrerá bem: «Assim seja». 

(ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. Tradução 

de Joaquim José de Moura Ramos. Editorial Presença: Lisboa, 1969) 

 

 

A imagem contemplada no espelho não corresponderá às expectativas 

do índio que procurou seguir os preceitos da sociedade branca. 

 

 

5.3.3. Textos de Canto, Poesia,Visual e Histórias dos Povos Indígenas do Vale do 

Guaporé 

 

Texto 1 – Poema do Pensamento 

 

Aldeia = bom Futuro 

Escola = Manim Oro Eo 

 

 Poema do pensamento 

 

Eu sou um professor 

que estudo português 

Ampliando o meu saber 

para não perder minha cultura. 

 

  Gosto do meu trabalho adoro estudar. 

  Faço sempre com amor. 

  E canto para não chorar. 

 

Eu me chamo Roberval 
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Etnia Oro Nao´ 

Vivendo sempre alegre 

Com pessoas que vier aqui 

 

Autor: Roberval Oro Nao´  

(grifos nossos) 

 

A primeira estrofe já grifada por nós evidencia que o índio Roberval 

Oro Nao´ estuda a língua portuguesa com o objetivo de não se sentir oprimido pela 

outra cultura. Frantz Fanon (FANON, 2008, p. 15) fala que a expectativa do estudo da 

linguagem pelo ser colonizado esconde uma promessa de reconhecimento. Os indígenas  

que participaram do curso do Projeto Açaí procuraram, a partir da vivência dos 

significados da língua dois, se sentirem inseridos dentro da cultura branca. Assim, os 

professores do magistério indígena buscavam o seu instrumental de inserção na cultura 

do outro. E nessa busca a contrapartida foi desigual: houve uma transformação na 

formação do sujeito humano. O índio esquivou-se em parte de sua própria cultura para 

assimilar o molde educacional da cultura dominante. E no que o índio adota um sistema 

educacional da sociedade branca, há também outras incorporações de nosso sistema por 

parte deles. Como vimos na questão da comida, houve também uma transformação em 

suas vestes, no seu entretenimento. E este último altera de forma danosa a transmissão 

oral das histórias de seus povos. A tv e a parabólica instaladas nas aldeias tomam o 

espaço da perpetuação dos feitos de sua etnia, da perpetuação de sua tradição cultural. A 

violência não é mais física, é ideológica e igualmente brutal. 

O “cantar para não chorar” talvez traduza parte do que Fanon chama 

de dicotomia vivenciada pelos índios atendidos pelo projeto: eles adotam aos poucos o 

que a cultura branca vive e esquece na mesma proporção os costumes de sua aldeia. O 

apagamento de parte de sua culturaprovocaum deslocamento, um repensamento de sua 

identidade. O que sou agora? Como me sinto em relação à sociedade branca e como me 

sinto dentro de minha própria sociedade? 
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Texto 2 – Texto visual 

 

 

 

Inserimos aqui este texto visual porque entendemos que no não-dito 

por meio da escrita revela toda uma expressão que caracteriza, neste caso, um 

saudosismo do cotidiano da aldeia: seu trabalho de roça, a derrubada estritamente 

necessária para sua sobrevivência, o verde predominante da floresta e a relação do índio 

com esse conjunto. 

Este saudosismo caracteriza também um costume antigo dos Wari´ se 

deslocarem em pequenos grupos consanguíneos e afins reais, dentro de períodos 

específicos do ano, “para viverem em outras áreas, dentro do território nacional. São as 

aldeias de roça” (VILAÇA: 2006, p. 492). Ainda neste aspecto, vimos uma importante 

contribuição de Marcela Arantes Ribeiro, que descreve: 
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A Geografia Cultural propõe uma nova compreensão do espaço, compreende-

lo espaço a partir das representações culturais como: rituais, religião, crenças, 

artes e maneiras de organização do trabalho. Considera-se tudo o que for 

criação e interação humana sobre a natureza e que esteja relacionada conforme 

a cultura de um determinado grupo.  

A partir da geografia cultural, abordamos os sentimentos, valores culturais e 

experiências vividas do homem com o seu espaço.
10

 

 

Reforçamos a crença do saudosismo porque depois das pacificações a 

maior parte das moradias dos Wari´ foi sendo construída nas proximidades dos postos 

indígenas, pois eram locais nos quais os brancos tinham acesso mais facilitado.  

 

 

 

Texto 3 – Sou Povo Kanoé - história 

 

Sou Povo Kanoé 

 

Sou kanoé e me gabo da sorte, 

Por ser descendente de uma etnia 

tão forte. 

 

Pois eu sou filha, de um Povo 

valente, que anos atrás, 

viviam contente. 

 

   mas no destino, lhes foi tão 

   Cruel, e o kanoé do belo perfil, 

   Com seus sonhos dourados 

 

E olhar tão, gentil 

Foram devorados, por 

Este Brasil. 

 

   Brasil opresser, 

   Que destruiu o meu 

   Povo lutador. 

 

 

Autora: Professora Rosilene Canoé 

 

 

Que caçava, pescava, 

Cantava, dançava, 

Plantava e colhia 

 

                                                           
10

 RIBEIRO, Marcela Arantes. No Espelho das Águas Um lugar Ribeirinho no Rio Madeira. Dissertação de 
Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Rondônia. Porto 
Velho-RO, 2010. – 158 p. 
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   Na aldeia kanoe, 

   Era tudo alegria, 

   As mulheres, se enfeitava 

 

Com colares, pulseiras, 

brincos e bracelete, 

nos dias de festas. 

 

   Se jogava futebol, 

   O vencedor, 

   Ganhava uma linda flecha. 

 

A algazarra era geral 

E mesmo antes de cabral, 

O Kanoéja conhecia o sal. 

 

   Pois o sal, 

   Era feito de, 

   uma Palmeira, 

   De aracori. 

(grifos nossos) 

 

A professora Rosilene Canoé contextualizou na primeira página do 

seu poema, final da quarta estrofe e na quinta estrofe, a história de sua etnia e também o 

orgulho de pertencer a essa cultura. Neste texto finalmente observamos não só a 

exaltação da cultura nativa, mas também a oportunidade de exprimir a opressão e 

extrema violência sofrida pela sociedade indígena através mãos do homem branco. 

GayatriChakravortySpivak(2010) faz uma crítica sobre a supremacia 

ideológica que uma cultura, uma classe dominante faz sobre outra, principalmente sobre 

o domínio do subalterno, aquele que é o mais desprivilegiado da sociedade, o que Jean-

Paul Sartre (in FANON, 1968) o designa, tomado emprestado do termo alemão, 

lumpenproletariat
11

 (lumpemproletariado): seção degradada e desprezível do 

proletariado, o farrapo humano, a população situada abaixo do proletariado, do ponto de 

vista das condições de vida e de trabalho formada por frações miseráveis, não 

organizadas do proletariado; não apenas destituídas de recursos econômicos, mas 

também desprovidas de consciência política de classe, sendo, portanto, suscetíveis de 

servir aos interesses da burguesia. 

Spivak(2010) contextualiza em seu artigo que o sujeito subalterno, 

segundo seus estudos também apoiados nas teorias de Gramsci, possui uma 

particularidade. Essa premissa essencialista caracteriza esse sujeito não como 

                                                           
11

Disponível em www.britannica.com/topic/Lumpenproletariate o prefácio da obra Os Condenados da 

Terra, de Frantz Fanon 

http://www.britannica.com/topic/Lumpenproletariat
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marginalizado, mas sim “cuja a voz não pode ser ouvida”, partindo do princípio de seu 

lugar social, pois é pertencente a uma categoria alijada do poder. Assim sendo, essa 

categoria não tem condições de conquistar uma representação política e legal e muito 

menos de se tornar membro pleno no estrato social dominante. 

Apesar da oportunidade utilizada para se fazer ouvir, para que se leia 

o manifesto inserido em seu texto poético, a professora índia Rosilene Canoé não teve 

como propagar amplamente, ao menos neste contexto, uma voz que estava calada há 

muitas gerações, porque Spivak (2010) argumenta que esse mesmo contexto, a sala de 

aula do Projeto Açaí, ainda se reproduz as estruturas de poder e opressão, fazendo com 

que o subalterno não se faça ouvir, pois o espaço ainda não é o apropriado. 

Então, o que se reproduz nessa falsa troca cultural, qual o objetivo 

desses espaços? Spivak(2010, p. 34) “alerta, portanto, para o perigo de se constituir o 

outro e o subalterno apenas como objetos de conhecimento por parte de intelectuais que 

almejam meramente falar pelo outro.”
12

Há, ainda segundo o referido teórico, um ato de 

re-presentação do outro, uma encenação, uma performance. O falar pelo outro não se 

materializa porque não há quem ouça.  

Apesar da obliteração do subalterno, há como se trabalhar “contra” a 

subalternidade. A articulação da poesia da professora índia Rosilene Canoé promoveu a 

criação de uma pequena fresta para a articulação do desejo de se ver livre de parte das 

consequências sofridas por quem está desprovido dos verdadeiros interesses sociais da 

elite de classe da cultura branca. Lembramos que os textos produzidos não negam sua 

origem. 

Veja que há ainda na finalização deste poema da professora Rosilene 

Canoé, segunda página do texto, o uso do sal que provinha de uma palmeira, portanto, 

não um elemento externo que tomou espaço dentro do cotidiano culinário da aldeia.  

 

 

 

Texto 4 – Poema 

 

 Poema. 

 

Sou fa da natureza, 

Pois e ela que trás alegria, 

Se não tivesse a natureza, 

                                                           
12

 SPIVAK. The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues. p. 34. In SPIVAK, 2010. 
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Não existia a vida no mundo. 

 

    Somos de muitas etnias, 

    Que vivemos no mundo, 

    inteiro 

    Nós Povos indígenas, 

    Somos filhos  

    Brasileiros. 

 

viemos ao mundo, 

Para ser feliz 

Mas não valeu, 

Apenas 

Pois os não-índio, 

Chegaram distruindo 

A natureza. 

 

    hoje o mundo esta namiseria, 

    Mas por causa de quem 

    E por causa dos não-índio 

    Quem chegou com as 

    maquina, 

    Foi os não-índio. 

 

Autora: Professora Rosilene Canoé 

 

(grifos nossos) 

  

Mais uma vez vimos no texto da professora indígena Rosilene Canoé 

sua manifestação em relação à violência da sociedade branca.Julgamos interessante 

analisar nesta produção textual os dois últimos versos da segunda estrofe: “Somos 

filhos/Brasileiros”. Há mais uma vez o desejo de que o apagamento de sua cultura seja 

interrompido. Se são eles, etnia Canoé, também brasileiros, querem o agenciamento, a 

validação institucional, para que seus direitos sejam de fato respeitados. Este terreno é 

por demais complexo e minado, pois transitam aqui ideologias que fundaram e deram 

alicerce a uma legislação que determinava a falta de território dos sujeitos subalternos, e 

portanto, a inexistência de direito de administração de alguma terra. Os mecanismos 

coloniais de repressão, guerra e tomada de território ainda encontram ecos numa 

legislação que diz tratar igualmente todos os nascidos dentro de seu território brasileiro. 
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Texto 5 – Poesia de André Jaboti 

 

Hekunõdjitxótxõ 

Hekunõdjikunodjitxõtxõhe 

É Hekunõdjikunõdjitxõtxõ 

txõtxõtxõtxõ. 

  

 Hinõnõ wikuitxe he 

 Hinõnõ wikuitxe he. 

 

  Minha Perna 

Beija na minha perna 

Beija na minha perna 

Beija Beija Beija. 

 

Na beira do caminho 

Beija na minha perna. 

 

Poesia 

 

Cantei a musica djearomitxi 

E nem quero mentir 

Pois aprendi aqui. 

Só quero que deus me ajuda 

Posso ate que nao muda 

Quero fazer um livro. 

Para que meus alunos estuda. 

 

Autor: André Jaboti 

(grifos nossos) 

 

Há a recorrência religiosa cristã neste texto do professor André Jaboti. 

A marca textual que chama nossa análise está configurada nas três últimas linhas do 

texto: Posso ate que nao muda / Quero fazer um livro. / Para que meus alunos estuda. 

O que seria não ‘mudar’? Constatamos que nesta passagem há o 

reconhecimento da subalternidade do índio, pois sabe que sua realidade em relação ao 

homem branco permanecerá a mesma. Ainda assim o professor índio deseja escrever 

um livro, talvez didático, para a aprendizagem de seus alunos na aldeia. Eis mais uma 

vez a cópia de nosso modelo de ensino adotada pelo professor indígena. Só não 

sabemos se o intento do livro contemplará questões que um dia levem, por meio de 

outras gerações, a serem ouvidas as vozes dessa etnia. 
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Texto 6 – Minha vida 

 

Minha Vida 

Vou falar um pouco de mim 

Quanto eu tinha 5 anos, eu ajudava o meu pai na seringa, todo dia 

acompanhava e as vezes ficava em casa. 

Quando eu completei 8 anos de idade, um dia marcante da minha vida 

pois eu vivo novo modo de viver e naquele momento eu sentir e 

juntamente com meus novos colegas da sala de aula. 

Eu era um dos meninos mas danado na sala, a professora me dava o 

castigo para os meus colegas, só que eu aprendo mais rápido as letras 

e conheci algumas palavras com as família silábica e graças a Deus 

que o meu pai dava conselho para não fazer aquilo que não agrada a 

pessoa. 

 

  Abrão Oro Nao´ 

(grifos nossos) 

 

Veja que o texto versa sobre a importância do advento da escola como 

um novo modo de vida. Há novamente a questão religiosa cristã e a preocupação em 

seguir o modelo de educação escolar da sociedade branca.  

O cotidiano da aldeia foi alterado com o surgimento da escola da 

sociedade branca. Talvez a ideia de Deus, dentro dessa comunidade indígena, tenha 

ganhado reforço juntamente com essa novidade da aprendizagem seguindo o modelo 

cultural que não o seu.   

 

  

Texto 7 – Jovem desesperado 

 

JovemDesesperado 

 

 Era uma vez um jovem baixinho mas conhecido como 

Mauricinho. 

 Certo dia resolveu ir no seu sitio para dar uma volta, assim 

quando ele chegou no sitio e começou beber um tipo de chicha tão 

quente e deixou o seu Mauricinho bebinho. 
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 Quando foi a tarde aparti da seis e meia ele acordou meio 

bebado e começou a caminhar na estrada e andou um pouquinho e 

escureceu, quando ele chegou perto na sua casa ele não sabia onde 

fica sua residente e acabou entrando numa casa onde morava dois 

casal, assim que o Mauricinho abriu a porta, o Casal cai em cima dele, 

e ele sai desesperado em rumo muito escuro e acabou caindo no poço 

que mede aproximadamente 12 metro. 

 O Casal sai no rumo dele onde ele correu e viu o Mauricinho 

pedindo o socorro dentro do poço, como ele é esperto pediu uma 

oração para Deus. 

 Foi assim que aconteceu a história do seu Mauricinho. 

 

 

Ass: Francisco Oro Waram 

 

(grifos nossos) 

 

Vimos que nestes últimos três textos há a ocorrência de valor religioso da cultura 

branca por meio da palavra Deus. 

No texto 5 - Poesia de André Jaboti, surge um pedido: “Deus me ajuda”. No 

texto 6 – Minha vida, há o agradecimento: “graças a Deus”. No texto 7 - Jovem 

desesperado, há o pedido de oração direcionado: “como ele é esperto pediu uma oração 

pra Deus”. O que podemos verificar é que a apropriação de um termo religioso cristão 

está estruturado de forma a integrar parte da realidade de vida destes povos indígenas. E 

ainda se tem a ideia de que a esperteza está ligada à invocação de Deus, palavra que não 

faz sentido dentro da cosmovisão das culturas indígenas. Isso prova que os exemplos da 

colonização portuguesa, com suas missões, implantaram e procuraram integrar os 

princípios cristãos aos povos conquistados e que essa mentalidade foi retomada a partir 

de um novo contato com as sociedades não indígenas.Essa prática tanto foi absorvida 

pela sociedade indígena que em uma das conversas com o professor Osvaldo houve o 

relato de que uma das etnias Wari´ o povo não aceitava mais o pajé de sua aldeia, 

fazendo com que o índio que praticava as tradições de curas se mudasse de lá.  

 



 

 

SEÇÃO VI -CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Vencidos pela forma tradicional do colonialismo, na concepção de 

Albert Memmi (MEMMI, 1977), os povos indígenas do Vale do Guaporé receberam a 

denominação Wari´ do homem branco, porque seu olhar colonial os redefiniu conforme 

foram sendo subjugados.E essa atitude desencadeou uma nova organização identitária 

interna. É um novo olhar sobre si mesmo a partir da interferência da colonização:  

 

(...) Naquele momento, perguntei a Paletó o que me parecia ser a única questão 

cabível: “Mas você não gosta de ser Wari’? “ E então ouvi a única resposta que 

jamais poderia esperar: “Mas nós só somos Wari’ porque vocês disseram isso. 

Antes não sabíamos.” As implicações dessa surpreendente resposta são muitas, 

e uma delas parece-me referir-se à questão das unidades sociais wari´. Quando 

os brancos os encontraram, eles se fizeram conhecer como um conjunto de 

subgrupos, e não como uma etnia única. Não que essa unidade fosse 

inexistente, e vimos que as relações entre os subgrupos eram importantes, 

justamente por constituírem o meio de torná-la real. (...) para os Wari´, foram 

os brancos que fizeram a ideia de unidade suplantar a de pluralidade. E não só 

porque substituíram os nomes dos subgrupos pelo termo “Pacaas Novos” em 

seus relatórios, mas principalmente porque a pacificação promoveu uma 

mistura inusitada de subgrupos em um mesmo local, e possivelmente também a 

necessidade de enfatizarem uma identidade comum diante de tantas catástrofes 

e transformações que se seguiram à pacificação.(VILAÇA:2006, p. 138-

139)(grifos nossos) 

 

Definir o Outro a partir do seu olhar era uma prática em que 

Fanondeterminou como niilismo, ou seja, a redução do outro ser, caracterizando-o 

inferior sob a referênciada visão que o colonizador tem de si mesmo. E ainda nesta 

perspectiva Aparecida Vilaça descreve em sua obra “Quem Somos Nós, Os Wari´ 

Encontram os Brancos”, algumas observações do Padre Antônio Vieira descrevendo os 

interesses dos indígenas em experimentar, por um certo período, alguns dos costumes 

que a igreja católica impunha. Essa “domesticação” foi aceita pelos índios porque era 

uma curiosidade que não durava muito tempo e logo os mesmos voltavam aos seus 

antigos costumes.  

Os estudos antropológicos de Aparecida Vilaça sobre aos Wari´, 

povos atendidos pelo curso do magistério indígena, nos faz compreender que vencidos 

tantas vezes pela força do homem branco, houve a necessidade de adaptação ao novo 

meio. Vilaça descreve que nessa relação com os povos brancos os Wari´ utilizavam uma 

prática xamã antiga – sobre a experiência da convivência e corporização que seus xamãs 
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obtiveram para poderem adquirir tanto o ponto de vista de sua própria perspectiva 

quanto o da experiência da cultura branca. 

Na atualidade o que podemos observar que a estratégia de se manter 

mais próximo do potencial inimigo para não sucumbir totalmente ao seu poder não fez 

diminuir o perigo inerente à cultura dominante. Se os professores indígenas do Vale do 

Guaporé procuram concluir o curso de magistério indígena “ofertado” pela SEDUC/RO 

como soma de recursos para um dia resgatarem o que lhes foi de direito (terras e 

dignidade)a manobra do homem branco para dominar a cultura que ele julga inferior se 

mostrou mais eficaz: a cultura branca se fez mais atraente a ponto da sociedade indígena 

querer adotar para si muitas de suas características – alimentação, vestimenta, modelo 

de educação escolar, entre outros aspectos.Memmi julga essa prática como a “máquina 

do sistema colonial”, onde em função dos pólos colonizador e colonizado há uma nova 

estrutura do país do colonizado, de sua vida.  

Há representações políticas que não foram negociadas, mas 

‘ofertadas’ por nossa sociedade branca que não representam os indígenas de fato. Assim 

sendo, direitos garantidos em lei não são executados. E tais representações, conforme o 

que Spivak (2010) discorre, elas não são para os oprimidos, são para os explorados. O 

próprio Relator Conselheiro Gersem dos Santos, repetindo essa passagem do texto 

dissertativo, onde redigiu em seu relatório: “a tentativa de garantir a efetividade dos 

referidos direitos”, não conseguiu se aproximar do resultado que a lei determinava 

porque nós da sociedade branca, a elite, não permitimos. A linguagem legislativa se 

tornou mais refinada e abordou os temas mais sedutores com o objetivo de ainda manter 

distante o desejo dos homens indígenas em um dia se sentirem humanos perante a 

sociedade branca, lembrando que a nossa sociedade é quem impõe esse complexo de 

inferioridade às outras sociedades, tornando-as subalternas (FANON, 2008). 

Comprovamos que a ideia de tutela se faz presente no modelo do 

próprio curso de magistério indígena, porque a lei federal apenas atravessou outras 

esferas até chegar ao modelo a ser seguido no que diz respeito à educação escolar 

indígena. É a autoridade governamental que produz e reproduz a influência política e 

não o interesse de classe, o que no caso os índios não pertencentes à sociedade branca, 

não possuem classe alguma. Não estão só fora da margem da sociedade, na concepção 

de Spivak, mas é como de fato não existissem.  Isso exposto, cumprimos com o objetivo 
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geral desta dissertação, pois entendemos que a análise dos dados trouxe-nos parte das 

perspectivas do sujeito indígena perante a sociedade não indígena, onde muitos de seus 

anseios nessas novas relações ainda não foram atendidos. 

Em relação às hipóteses elencadas neste trabalho, pudemos verificar 

que a influência do discurso do colonizador está presente de tal forma que dita outras 

regras de convivência dentro das aldeias dos povos estudados.Assim, não só 

pensamentos foram alterados dentro do sujeito índio, mas suas atitudes, seu modo de ser 

também sofreram alterações. 

Spivak ainda afirma que a constituição do Outro é a sombra do Eu 

(self), o que traz à tona toda uma extrema violência epistêmica em relação a esses 

povos.  Seguindo essa concepção, quando o Projeto Açaí trouxe grande parte dos 

ministrantes que não era especialista na civilização do Outro, mais uma vez constatamos 

uma lei e educação pautadas no modelo imperialista, porque somente a sociedade auto-

considerada como superior dita quais conhecimentos são válidos e quais devem ser 

usados para as mais diversas situações dessas outras sociedades. As margens, usando a 

concepção de Spivak, não possuem saberes, não possuem história, não possuem 

“cultura” e, portanto,são sempre silenciadas. 

Mesmo existindo a artificialidade da verdadeira correspondência do 

ser indígena, nos perguntamos: em algum momento houve uma atitude pós-colonial no 

decorrer das aulas do Projeto Açaí? Spivak diria que tornar vocal um ser subalterno não 

implica em transformá-lo em sujeito, masdefendemos que há marcas textuais nas 

produções dos textos indígenas dentro do Projeto que atestam essa atitude.E na verdade 

a sua maneira de produzir o texto evidencia sua identidade. É a tomada de consciência 

dessas sociedades. E esta é outra confirmação de uma das hipóteses levantadas na 

pesquisa: o espaço, o tema, o ministrante das aulas de Língua Portuguesa da III e V 

etapas e também as organizações indígenaspossibilitaram abrir esses interstícios onde 

vislumbramos parte do indígena, de seus anseios.Lembrando também que houve a 

inclusão de professoras índias dentro do Projeto, o que nos mostra que as mulheres de 

algumas etnias atendidas pelo magistério indígena se libertaram, ainda que 

parcialmente, de uma tradição falocêntrica (parte do corpus da pesquisa onde foi 

reunido textos de avaliação das aulas de Língua Portuguesa ministradas no Projeto Açaí 

e também de gênero poético escritos pela professora índia Rosilene Canoé). Albert 
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Memmi (1977)defende que esta atitude revela uma outra fase da colonização, pois 

houve uma negociação, ainda que aparentemente contraditória, na qual o ser indígena se 

apropriou de um instrumento para poder sair do seu estado de  estagnação. Revejamos: 

Texto 5 – Poesia de André Jaboti 

 

Hekunõdjitxótxõ 

Hekunõdjikunodjitxõtxõhe 

É Hekunõdjikunõdjitxõtxõ 

txõtxõtxõtxõ. 

  

 Hinõnõ wikuitxe he 

 Hinõnõ wikuitxe he. 

 

  Minha Perna 

Beija na minha perna 

Beija na minha perna 

Beija Beija Beija. 

 

Na beira do caminho 

Beija na minha perna. 

 

Poesia 

 

Cantei a musica djearomitxi 

E nem quero mentir 

Pois aprendi aqui. 

Só quero que deus me ajuda 

Posso ate que nao muda 

Quero fazer um livro. 

Para que meus alunos estuda. 

 

Autor: André Jaboti 

(grifos nossos) 

 

Além da subalternidade evidente já constatamos que há uma relação 

ambígua entre o ser indígena e a sociedade branca. O que nos cabe aqui é realçar a 

valorização impingida ao conhecimento sistemático tanto dentro de nossa cultura branca 

quanto na cultura indígena. Mesmo que o professor indígena não mude totalmente sua 

situação colonial, há uma esperança latente que um dia essa transformação venha a 

acontecer, se não em sua geração, mas nas gerações posteriores em que ele contribuirá 

como professor indígena. Porém, posto em marcha esse processo dialético contraditório, 

não sabemos responder, uma vez concluído o curso do magistério indígena, se as salas 

de aula das aldeias atendidas pelo projeto seguem nossa cultura branca ou também há, 

seguindo o conceito deBhabha (2013) uma “mímica” de nossos modelos educacionais. 
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Foi proposto verificar nesta dissertação se houve algum tipo de 

emancipação econômica dos povos atendidos pelo Projeto Açaí. Depois do contato com 

nossa sociedade, houve também a incorporação por parte da sociedade indígena de 

atribuir valor à renda em formato de nossa moeda financeira. Sabemos que sua pesca e 

agricultura são basicamente de subsistência, ocorrendo vez por outra vender seu 

excedente, mas deparamos com dados ainda iniciais levantados pelo CIMI de Guajará-

Mirim sobre essa importante questão.  Nosso contato comprovou que as aldeias 

atendidas pelo magistério indígena possuem como renda mensal alguns contratos 

estatutários de professor a nível magistério (na versão estudada do Projeto Açaí 

constavam 126 professores atuantes) contratos com a Secretaria de Saúde Indígena, 

bolsa família e algumas aposentadorias; e há projetos que garantiram uma renda 

sustentável com a extração de óleos vegetais de árvores localizadas em suas aldeias.  

Finda esta etapa do trabalho, estes são os outros seguimentos de 

investigações para uma posterior pesquisa. 

Apesar desses mundos diferentes, heterogêneos, é dessa relação 

antagônica que a sociedade indígena procura meios de se verem livres da opressão 

tolerada. A aquisição da fala e escrita branca pela cultura indígena implica em vários 

riscos. E um dos piores deles talvez seja a subversão de sua própria sociedade. Eis a 

ambivalência da situação colonial. Então, porque fazer uso deste instrumental? Pela 

lógica semântica da palavra: algummecanismo a sociedade indígena precisava dispor 

para que se fazer ouvir e também entender a outra sociedade, e é este o instrumento que 

a sociedade indígena possui agora em mãos. Pensamos que este instrumental abre a 

possibilidade da organização e mediação de sua realidade humana,levando-os a alterar 

as relações sociais patriarcais que lhe impuseram para um dia se libertarem da 

construção mecânica da constituição do Outro imposto pela sociedade branca. 

Contribuiu também para as análises contidas nesta dissertação o artigo 

produzido por Flávia Pansini e Miguel Nenevé
13

 em relação à educação multicultural e 

formação docente. Os autores buscam uma reflexão sobre o multiculturalismo presente 

em nossa sociedade dentro do currículo universitário. Assim, vimos o quanto ainda são 

incipiente as questões sobre alteridade e o papel assumido pela escola, dentro da 

sociedade branca, em relação ao ensino num contexto multicultural. Mas falar sobre 

                                                           
13

 Flávia Pansini& Miguel Nenevé, Educação Multicultural e Formação Docente – Currículo sem 
Fronteiras, v. 8, n. 1, pp.31-48, Jan/Jun 2008. 
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outras culturas e legitimar práticas que valorizem os saberes locais, de outros grupos 

sociais, não é tarefa que exija pouca dedicação e investimento isolado. Portanto, fazer 

análises de comportamentos e valores que permeiam nossa atual sociedade nos 

possibilitará repensarmos e, quem sabe num futuro não longínquo, promovermos a 

substituição, ao menos parcial, da tradição colonialista que pressupõe a supremacia do 

homem branco sobre as demais culturas,embora exista o pensamento de que o modelo 

colonial assumido pela sociedade atual seja impossível de ser extinto, ou seja, ter esse 

pensamento de libertação seria assumir uma postura utópica. 

Fanon nos atentou enfaticamente sobre os danos em eleger esta ou 

aquela cultura como superior ou inferior. Queremos ressaltar que o servilismo do 

homem perante o próprio homem deve cessar.Assim, entendemos que esta pesquisa 

contribuiu para que a sociedade branca conhecesse parte das comunidades indígenas 

distribuídas ao longodo Vale do Guaporé eque uma vez atendidas pelo projeto do 

magistério indígenaansiaram pelo direito de também existirem, pelo reconhecimento de 

sua humanidade e de permanecerem na terra em que nasceram ou se adaptaram.Em 

mãos a escrita, a luta agora se configura nas novas negociações perante as duas culturas, 

não nos eximindo, sociedade branca, de revermos nossas práticas perante as sociedades 

minoritárias. 
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ANEXOS 

Sobre a formação do Pajé 

Texto 1. O curador de antes passados
14

 

 

                                                           
14

A maior parte das digitalizações dos textos originais produzida pelos professores indígenas teve a nitidez parcialmente 

comprometida porque tivemos que recuperar os textos por meio das impressões que guardamos dos materiais 
confeccionadosdurante o curso. O próprio Núcleo de Educação Indígena da SEDUC/RO não dispõe de muitos destes documentos 
por motivos de apagão de sistema entre outros. 



84 

  

Texto 2. Pajé 
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Texto 3. Transformação do homem para ser pajé 
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Texto 4. O pajé 
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Textos de receita de remédios caseiros 

Texto 1. Receita de tucano 
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Texto 2. Raiz de açaí 
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Texto 3. Chá de folha de abacate 
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Textos de temas diversos 

Narrativa 

Texto 1. A pescaria 
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Textos de avaliação das aulas de língua portuguesa ministradas no Projeto Açaí – 

III e V etapas 

Texto 1 
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Texto 2 – Avaliação das aulas de língua portuguesa ministradas no Projeto Açaí – III 

Etapa 
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