COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS
Está situada no município de Salgueiro,
no sertão pernambucano, a uma distância de 550 quilômetros da cidade de
Recife. Composto por 16 núcleos populacionais onde residem aproximadamente 750 famílias.

condições necessárias; os sonhos foram
interrompidos por gerações seguidas.
Não havia qualquer política de apoio
à educação, a exemplo de transporte
escolar, distribuição de materiais didáticos, entre outras. Comprar os materiais
necessários ao estudo era responsabilidade das famílias, o que se transformava em mais uma dificuldade pelas
precárias condições financeiras às quais
essas famílias estavam submetidas.

De acordo com os seus moradores, a
origem da comunidade remonta ao início do século XIX, com a chegada de seis
mulheres escravas que fixaram moradia
na região. O local já era habitado pelos
índios Atikum, com quem essas mulheres e seus descendentes passaram a
conviver em harmonia. Em homenagem
à santa e a suas fundadoras a comunidade passou a se chamar Conceição das
Crioulas, e desde então as mulheres se
destacam por protagonizar as lutas e
conquistas da comunidade.

Naquele local o(a) professor(a) precisava exercer, ao mesmo tempo, as funções
de assistente social, agente de saúde,
mediador de conflitos locais, mobilizador do processo de organização da comunidade, ou seja, tinha um status diferenciado, não por querer, mas pela
ausência de outros profissionais.

Dentre as tantas mulheres que na luta diária contribuem para o crescimento da comunidade, sem que esta perca sua identidade, Givânia Silva, membro fundador da
Coordenação Nacional das Comunidades
Quilombolas e mestre em Políticas Públicas e Gestão da Educação é um exemplo:
“Nasci e me criei na comunidade quilombola de Conceição das Crioulas. Foi também na comunidade que iniciei a minha
aproximação com a discussão sobre o
direito à educação e me tornei professora
de séries iniciais em um dos seus núcleos,
no sítio Mulungu, onde nasci. Como para
todas as pessoas daquela comunidade estudar era apenas um sonho que, na maioria das vezes, ficava no meio do caminho,
não se tornava realidade pela falta de

Por outro lado, havia a necessidade de
encontrar força coletiva para transformar
o que era invisível em algo possível de ser
visto. Esse foi o sonho que nos embalou
para lutar e querer contribuir para mudar
aquele quadro, que só hoje eu consigo
definir e compreender – aquilo que causava tanta dor eram os efeitos do racismo e da discriminação racial, instalados e
impregnados no pensamento social. Isso
impedia as pessoas de se reconhecerem
como sujeitos de direitos e lutarem para
combater o racismo. Uma das formas de
manter a dominação era negando-lhes o
direito, principalmente, à educação.
É nesse contexto de afirmação que Conceição das Crioulas deu passos em duas
direções: acesso à educação e a contínua busca por autonomia em relação ao
currículo. O capital social e organizativo,

sobretudo da juventude, e a forma de organização da comunidade, herança das
crioulas que lutaram para se tornarem autônomas, sustentavam o processo de auto-definição da comunidade quilombola.
Portanto, a escola era um produto da luta
quilombola daquela gente, e uma experiência na gestão da educação em um
quilombo com tantas particularidades.
Conceição das Crioulas inspirava e intensificava o debate por outros direitos, sendo
o direito à educação a porta de entrada.

CURURUQUARA

ALDEIA PALIKUR DE KUMENE
Os Palikur se fazem presentes desde o
início do século XVI em relatos de navegadores europeus, o que faz com que
sejam considerados os habitantes mais
antigos dentre as populações indígenas
que atualmente vivem naquela região.
Na documentação histórica e em suas
narrativas orais, são descritos como bravos guerreiros e navegadores, qualidades que, contribuíram para a sua sobrevivência.
Únicos representantes da ocupação do
grupo Aruak, os Palikur ocupam diferentes assentamentos na Guiana Francesa e
no Brasil, onde desde o início do século
passado vivem em aldeias esparsas localizadas entre o médio e baixo curso
do rio Urukauá - afluente da margem
esquerda do rio Uaçá - estabelecidas em
elevações de campos que ficam alagados no inverno ou período de chuvas e,
que no verão, secam.
Embora tenham tido experiências com
o catolicismo levado por missões jesuítas francesas no início do século XVIII,
os Palikur são praticantes da religião
evangélica pentecostal. O processo
de conversão iniciado por um casal de
missionários que em 1965 instalaram-se
em Kumenê - à época abrigava apenas
duas casas e hoje é a maior das treze
as aldeias Palikur, com uma população

aproximada de 800 habitantes. A partir
da evangelização os núcleos familiares
que ficavam distantes uns do outros
passaram a se agrupar dando a aldeia
de Kumenê a configuração que encontramos hoje.
Ameaçados por caçadores de escravos,
perseguições e epidemias os Palikur desenvolveram o medo dos brancos, tanto
que os mais velhos apenas permitiram
que se instalassem escolas nas aldeias
a partir de 1967. Quase meio século depois, em dezembro de 2013, tivemos a
oportunidade de registrar a formatura
da primeira turma do Curso de Formação de Professores de Nível Médio Normal para Magistério nas áreas indígenas.
O curso que formou 50 professores da
etnia Palikur, atende uma antiga reivindicação das comunidades, que tem
como objetivo manter a identidade cultural local através da educação, e cujo
foco é trabalhar a cultura e a língua materna dentro de um conteúdo ministrado e sistematizado para que as futuras
gerações possam ter acesso. A formação é amparada por uma lei estadual,
que prioriza o ingresso de professores
indígenas para atuarem nos anos iniciais do ensino fundamental, para que
sejam respeitadas as suas tradições, língua e religião.

Aos 13 de maio de cada ano acontece
no bairro do Cururuquara, localizado
em Santana de Parnaíba no estado de
São Paulo, a festa de mesmo nome em
louvação a São Benedito pela libertação. A Reza Cabocla, a Procissão, o Encontro das Procissões, o Levantamento
do Mastro e o Samba de Bumbo são
elementos fundamentais dessa comemoração que tem origem na celebração
da liberdade pelos escravos de uma fazenda que existiu no local, que em 1888
foram alforriados e ganharam o território de seu antigo senhor. Ao que consta,
foi uma região de maioria negra desde
então. Tese que pode ser comprovada
na dinâmica antiga e atual do bairro do
Cururuquara em vários aspectos.
O Samba de Bumbo praticado na localidade há 126 anos tem sua origem nos

ritmos e instrumentos trazidos da África, e é o elemento agregador que faz
com que todos os anos as famílias de
sambadores se desloquem de Santana
de Parnaíba, Itapevi, Grajaú e outras localidades para participar dessa manifestação festiva e religiosa.
O Cururuquara enquanto território gira
em torno dessa tradição que evoca modos próprios para rezar, dançar, tocar o
bumbo, cantar o samba, e fazer dessa
festividade um espaço de lazer, religiosidade e sociabilidade, onde a Festa do
Cururuquara é o elemento fundamental
para manter a memória do lugar vívida, e o “samba de bumbo” o elemento

trans-geracional que preserva a história,
e evoca esse legado tanto para os antigos quanto para as novas gerações.
Na atualidade podemos vislumbrar a
juventude como mantenedora dessa
herança cultural e garantindo a continuidade da tradição do Cururuquara.
Apoiados por iniciativas que buscam a
revisão da história local de uma outra
perspectiva: a dos que resistiram à escravidão e fizeram da região o que ela
representa hoje para a população. Um
lugar de história e de memória.

NA DIVERSIDADE
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Olhares Cruzados na Diversidade é o
resultado de 10 anos de atividades do
projeto Olhares Cruzados, que possibilitou o conhecimento recíproco entre
mais de 1.600 crianças e adolescentes
de 48 comunidades quilombolas e indígenas no Brasil, e de onze outros países
na América Latina, Caribe e África, que
compartilharam vivências e saberes por
meio da troca de fotografias, cartas, entrevistas e objetos produzidos em oficinas fotografia, redação e arte.
Inicialmente pensado enquanto uma
ponte cultural entre o Brasil e países
africanos, a proposta foi se ampliando
na medida que o projeto agregava novos coletivos. Empoderando crianças e
adolescentes com formas de expressão,
e reforçando as relações inter-geracionais se mostrou uma ferramenta eficaz
no resgate e no fortalecimento da identidade de comunidades tradicionais.
Certos de que a educação focada nos
direitos humanos e no respeito às diversidades são premissas para o desenvolvimento de uma sociedade saudável,
justa e igualitária, contribuir para a garantia de diretos dos grupos minoritarizados passou a ser um dos nossos objetivos, e alinhamos nossas ações com as
políticas públicas para o enfrentamento
da discriminação e do preconceito.
Em 2014, viabilizado com o patrocínio da
PETROBRAS, o projeto Olhares Cruzados
na Diversidade propõe atividades com
crianças e adolescentes de cinco comu-

nidades tradicionais. Duas indígenas:
Guarani Kaiowá da aldeia de Te’yikue
no município de Caarapó - Mato Grosso
do Sul, e Palikur de Kumenê em Oiapoque no Amapá, e três afros-descendente: bairro do Cururuquara em Santana
de Parnaíba - São Paulo, e as comunidades quilombolas de Conceição das
Crioulas em Salgueiro - Pernambuco, e
de Lagoa das Emas em São Raimundo
Nonato no Piauí.
As ações propostas destacam a importância da contribuição dos povos africanos e ameríndios para a construção
da identidade brasileira. São realizados
com as crianças e adolescentes debates
sobre diversidade e direitos humanos,
oficinas de redação fotografia e desenho e, num segundo momento com a
supervisão de um designer gráfico, elas
participam da edição do livro do projeto. Os trabalhos nas comunidades são
registrados em um documentário, e resultam em exposições.
Paralelamente as oficinas, com o apoio
das Secretarias Municipais de Educação,
ocorrem encontros de sensibilização
de educadores para a importância da
implementação das Leis 10.639/2003
e 11.645/2008, que tornam obrigatório
a inserção de temáticas africanas e da
história dos povos ameríndios nos currículos escolares de ensino fundamental
e médio.
Dirce Carrion
coordenadora do projeto olhares cruzados

Quando um Governo que se compromete com questões relacionadas aos
interesses do movimento social é eleito, como foi o caso do Presidente Lula
e da Presidenta Dilma Rousseff, é natural o reconhecimento do caráter plural, pluriétnico e multicultural do povo
brasileiro transformar-se em ações objetivas. Povo cujas raízes encontram-se
reconhecidas na própria Constituição
de 1988, que define o Brasil como nação
de origem afrodescendente e indígena,
em sua mais pura essência.
Ao identificar a diversidade presente
na história do Brasil como um valor com suas práticas culturais, religiosas,
étnicas, raciais, de gênero - o Governo
Federal atuou sobre os mecanismos sociais presentes e a valorizou por meio da
institucionalização de duas importantes
leis: a Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de
2003 e a Lei nº 11.645, de 10 de março
de 2008.
Essas leis incluem no currículo oficial
da rede de ensino a obrigatoriedade da
temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena’. Conforme texto legal,
o conteúdo programático acrescentado
nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional inclui aspectos que caracterizam
a formação da população brasileira,
tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no
Brasil, o negro e o índio na formação da
sociedade, resgatando as suas contribuições nas áreas social, cultural, econômica e política.
A Lei nº 10.639/2003 ainda inclui no calendário escolar o dia 20 de novembro
como o ‘Dia Nacional da Consciência Ne-

gra’, a ser considerado como momento
de reflexão em todo o território nacional.
Cabe ressaltar que, de acordo com a
Resolução nº 1/2004, do Conselho Nacional de Educação, a Educação para as
Relações Étnico-Raciais objetiva a divulgação e a produção de conhecimentos,
bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à
pluralidade étnico-racial, tornando-os
capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, o
respeito aos direitos legais e a valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.
Valorizar as raízes africanas e indígenas da nação brasileira é compreender a diversidade articulada à ideia de
‘igualdade na diferença, de diferença na
igualdade e de diferença socialmente
transformada em desigualdade’, procurando eliminar preconceitos ainda arraigados na sociedade, visando reparar,
reconhecer e valorizar a identidade, a
cultura e a história dos negros e indígenas brasileiros.
As leis são passos importantes, mas o
maior desafio continua sendo o estabelecimento de relações cotidianas respeitosas e promotoras de justiça social,
bem como a garantia do direito a uma
educação escolar diferenciada, que promova firmemente o processo civilizatório e de desenvolvimento sustentável
do País.
Macaé Maria Evaristo
secretária de educação continuada,
alfabetização, diversidade e inclusão
do ministério da educação

LAGOA DAS EMAS
Comunidades quilombolas têm sua origem nas aldeias onde se escondiam os
escravos que fugiam da exploração e
dos maus tratos sofridos nas fazendas e
casas de família durante a escravidão no
Brasil. Ficavam escondidos nas matas,
em lugares preferencialmente inacessíveis, onde os escravos se reuniam e conseguiam levar uma vida livre. Em 2010
o Ministério do Desenvolvimento Social
identificou a existência de 3.524 comunidades remanescentes de quilombos
no Brasil, entretanto, esse número deve
alcançar a casa de 5.000 comunidades.
As comunidades quilombolas de Lagoa
das Emas e Lagoa da Firmeza, no município de São Raimundo Nonato estão
situadas a 520 quilômetros ao Sul de Teresina ocupando uma região semi-árida
próxima a Serra da Capivara no Piauí.
Integram o Quilombo das Lagoas - a
segunda maior comunidade oriunda de
quilombo no Brasil - com uma população de 1498 famílias dividida em diversos núcleos distribuídos em sete municípios que ocupam uma área estimada
em 62 mil hectares.
Em Lagoa das Emas todo mês de maio,
alguns dias antes da festa do padroeiro
da cidade - Sagrado Coração de Jesus,
as famílias reunidas participam de rodas
de oração e entoam cânticos de louvor
a São Gonçalo.
A agricultura de subsistência é a principal
atividade produtiva, e fonte da alimentação da comunidade. No artesanato destacam-se os cestos de cipó, cuja técnica
é dominada por descendentes de uma
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A TERRA INDIGENA TE’YIKUE
grande família negra que migrou para a
região na primeira metade do século XX.
Dentre as personalidades locais o Sr.
Raimundo e sua irmã Dona Raimunda
Marques, matriarca da comunidade,
são responsáveis pela transmissão do
conhecimento local, e incentivam a
formação de novas lideranças para dar
continuidade a luta pela homologação
do território.
“Sou mulher, mãe, avó, bisavó, tataravó
e me sinto muito bem. Tenho 86 anos
e sou mulher realizada, desde a infância tenho amor pelo meu povo e pelo
que faço, sempre lutei por dias melhores e Deus sempre me deu vitória. Digo
para todas as mulheres do Semiárido

Piauiense para ter força e nunca desistir
da luta, porque Deus lhes fará vencedoras! Deixo um verso para felicitar todas
as mulheres do Semiárido Piauiense:
Ah que saudade que tenho da minha
vida,
Da minha infância querida que os anos
não trazem mais,
Aquelas tardes na figueira, nas sombras
das bananeiras, embaixo dos laranjais.
Que aurora! Que sonho! Que flores!
Como são belos os dias que importaram a existência,
Respira a alma, a inocência como o
perfume da flor,
Oh! Milagre sereno, céu de manto azul,
o mundo é um sonho dourado
A vida um ninho de amor.”

Localiza-se no município de Caarapó,
Mato Grosso do Sul, com a área de 3594
hectares e população estimada de 4550
pessoas, a área natural se encontra bastante modificada pelo aumento significativo da população nas últimas décadas e as explorações madeireiras impostas pela politica de desenvolvimento da
região. A base da economia tradicional
é a produção de alimento como milho,
mandioca, batata, feijão, banana, cana,
cará e muitos outros. A comida típica é
feita a partir destas plantas como a chicha
(bebida feita a partir do milho), mbaipy
(tipo de polenta), locro (milho acompanhado com carne de vaca), vori vori (bolinho cozido), chipa (bolo assado na cinza
quente) e muitos outros. A caça e a pesca
também era a principal fonte de alimento, os bons meninos eram preparados
para ser um bom caçador e consequentemente para ser um bom chefe da família.
A educação para nós Guarani Kaiowa é
a incessante busca da perfeição humana através da vivência na religiosidade
tradicional nande reko marangatu, (nosso jeito de ser sagrado), esta prática envolve em todo o momento da vida das
crianças, dos jovens, das mulheres e

www.olharescruzadosdiversidade.org.br
Aldeia Indígena de Kumenê
Oiapoque, Amapá

dos homens a partir da orientação dos
mestres tradicionais o tekoaharuvicha,
(o condutor do nosso jeito de ser). As
cerimônias mais significativas são kunumi jehecha, (batismo da criança), kunumi
pepy (iniciação dos jovens), avati kyry,
(festa religiosa da colheita do milho) e
são divididos em dois momentos jerosy
mbyky (canto e dança mais curta) e o jerosy puku (canto e dança mais longa que
vai até o dia amanhecer).
Com a perda dos territórios tradicionais
e a sobreposição das famílias extensas
(que é a base da organização social e politica) em um espaço reduzido, (segundo
alguns autores chamam de confinamentos), diminuição drástica dos recursos
naturais e com a relação cada vez mais
próxima com a sociedade envolvente, vivemos numa grande mudança na nossa
realidade, e nesta mudança foram construídas as famílias e as gerações.

Comunidade Quilombola
Lagoa das Emas
São Raimundo Nonato, Piauí
tal a partir da preocupação de construir
uma nova forma de manter a identidade, e se estabelecer como povo diferente no contexto homogeneizador, direcionada pelos professores indígenas a
escola surge como espaço de diálogo
das identidades e conhecimentos, isto,
porque vivemos num mundo globalizado e a escola é o espaço onde podemos
dialogar o nosso jeito de ser com os conhecimentos universais. Para isto, desconfiguramos o tipo de escola formal
estabelecida e construímos espaços estratégicos que possibilitam as práticas
educativas com metodologias tradicionais Guarani Kaiowa: construímos as
Unidades Experimentais, Casa de Reza,
Pontos de Culturas, Orquestra de Violão
Guarani e Fórum de discussão anual.

Neste processo estabeleceram mentalidades e visão de mundo filtrado pela
politica e pela lógica ocidentais de desenvolvimento dificultando muitas vezes a reconstrução da sustentabilidade e
protagonismo na perspectiva indígena.

Lembrando que desde a alfabetização no
ensino fundamental até o ensino médio
é trabalhada a língua guarani como a primeira língua, a escola fundamental atende mais de 1200 alunos e cerca de 300 no
ensino médio, os conteúdos em diversos
campos de conhecimento são ministrados prioritariamente na língua guarani
concomitante com a língua portuguesa.

Neste contexto a escola indígena na aldeia Te’yikue assume papel fundamen-

A preocupação do planejamento coletivo à partir de temas geradores defi-

nidos pelo grupo de professores nos
momentos de horas de atividades são
características metodológicas adquiridas ao longo do tempo no processo
de construção coletiva da escola indígena.
Compreender a realidade na qual estamos vivendo, afirmar a nossa identidade, a nossa forma de ser, a língua,
efetivar os nossos direitos, construir
perspectiva de vida a partir da nossa lógica são alguns horizontes que pretendemos buscar e apostamos na educação, ser feliz na nossa própria terra onde
é considerado estranho é um grande
desafio, mas não é impossível, por isso,
ser índio Kaiowa é sinônimo de luta, e
precisamos reavivar constantemente
este espirito aos jovens para fazer jus a
luta de muitas lideranças que foram assassinadas e injustiçadas, justiça significa dar continuidade a luta.

Comunidade
Quilombola
Conceição das Crioulas
Salgueiro, Pernambuco

Terra Indígena de Te’yikue
Caarapó, Mato Grosso do Sul

REALIZAÇÃO

Acreditamos não mais na busca e sim na
construção da terra sem mal, no contexto plural da realidade.
PATROCÍNIO

Eliel Benites Guarani Kaiowá
mestre em educação escolar indígena,
professor da ufgd

– universidade

federal da grande dourados

APOIO

Cururuquara
Santana de Parnaíba, São Paulo

Olhares Cruzados na Diversidade é o
resultado de 10 anos de atividades do
projeto Olhares Cruzados, que possibilitou o conhecimento recíproco entre
mais de 1.600 crianças e adolescentes
de 48 comunidades quilombolas e indígenas no Brasil, e de onze outros países
na América Latina, Caribe e África, que
compartilharam vivências e saberes por
meio da troca de fotografias, cartas, entrevistas e objetos produzidos em oficinas fotografia, redação e arte.
Inicialmente pensado enquanto uma
ponte cultural entre o Brasil e países
africanos, a proposta foi se ampliando
na medida que o projeto agregava novos coletivos. Empoderando crianças e
adolescentes com formas de expressão,
e reforçando as relações inter-geracionais se mostrou uma ferramenta eficaz
no resgate e no fortalecimento da identidade de comunidades tradicionais.
Certos de que a educação focada nos
direitos humanos e no respeito às diversidades são premissas para o desenvolvimento de uma sociedade saudável,
justa e igualitária, contribuir para a garantia de diretos dos grupos minoritarizados passou a ser um dos nossos objetivos, e alinhamos nossas ações com as
políticas públicas para o enfrentamento
da discriminação e do preconceito.
Em 2014, viabilizado com o patrocínio da
PETROBRAS, o projeto Olhares Cruzados
na Diversidade propõe atividades com
crianças e adolescentes de cinco comu-

nidades tradicionais. Duas indígenas:
Guarani Kaiowá da aldeia de Te’yikue
no município de Caarapó - Mato Grosso
do Sul, e Palikur de Kumenê em Oiapoque no Amapá, e três afros-descendente: bairro do Cururuquara em Santana
de Parnaíba - São Paulo, e as comunidades quilombolas de Conceição das
Crioulas em Salgueiro - Pernambuco, e
de Lagoa das Emas em São Raimundo
Nonato no Piauí.
As ações propostas destacam a importância da contribuição dos povos africanos e ameríndios para a construção
da identidade brasileira. São realizados
com as crianças e adolescentes debates
sobre diversidade e direitos humanos,
oficinas de redação fotografia e desenho e, num segundo momento com a
supervisão de um designer gráfico, elas
participam da edição do livro do projeto. Os trabalhos nas comunidades são
registrados em um documentário, e resultam em exposições.
Paralelamente as oficinas, com o apoio
das Secretarias Municipais de Educação,
ocorrem encontros de sensibilização
de educadores para a importância da
implementação das Leis 10.639/2003
e 11.645/2008, que tornam obrigatório
a inserção de temáticas africanas e da
história dos povos ameríndios nos currículos escolares de ensino fundamental
e médio.
Dirce Carrion
coordenadora do projeto olhares cruzados

Quando um Governo que se compromete com questões relacionadas aos
interesses do movimento social é eleito, como foi o caso do Presidente Lula
e da Presidenta Dilma Rousseff, é natural o reconhecimento do caráter plural, pluriétnico e multicultural do povo
brasileiro transformar-se em ações objetivas. Povo cujas raízes encontram-se
reconhecidas na própria Constituição
de 1988, que define o Brasil como nação
de origem afrodescendente e indígena,
em sua mais pura essência.
Ao identificar a diversidade presente
na história do Brasil como um valor com suas práticas culturais, religiosas,
étnicas, raciais, de gênero - o Governo
Federal atuou sobre os mecanismos sociais presentes e a valorizou por meio da
institucionalização de duas importantes
leis: a Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de
2003 e a Lei nº 11.645, de 10 de março
de 2008.
Essas leis incluem no currículo oficial
da rede de ensino a obrigatoriedade da
temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena’. Conforme texto legal,
o conteúdo programático acrescentado
nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional inclui aspectos que caracterizam
a formação da população brasileira,
tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no
Brasil, o negro e o índio na formação da
sociedade, resgatando as suas contribuições nas áreas social, cultural, econômica e política.
A Lei nº 10.639/2003 ainda inclui no calendário escolar o dia 20 de novembro
como o ‘Dia Nacional da Consciência Ne-

gra’, a ser considerado como momento
de reflexão em todo o território nacional.
Cabe ressaltar que, de acordo com a
Resolução nº 1/2004, do Conselho Nacional de Educação, a Educação para as
Relações Étnico-Raciais objetiva a divulgação e a produção de conhecimentos,
bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à
pluralidade étnico-racial, tornando-os
capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, o
respeito aos direitos legais e a valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.
Valorizar as raízes africanas e indígenas da nação brasileira é compreender a diversidade articulada à ideia de
‘igualdade na diferença, de diferença na
igualdade e de diferença socialmente
transformada em desigualdade’, procurando eliminar preconceitos ainda arraigados na sociedade, visando reparar,
reconhecer e valorizar a identidade, a
cultura e a história dos negros e indígenas brasileiros.
As leis são passos importantes, mas o
maior desafio continua sendo o estabelecimento de relações cotidianas respeitosas e promotoras de justiça social,
bem como a garantia do direito a uma
educação escolar diferenciada, que promova firmemente o processo civilizatório e de desenvolvimento sustentável
do País.
Macaé Maria Evaristo
secretária de educação continuada,
alfabetização, diversidade e inclusão
do ministério da educação

LAGOA DAS EMAS
Comunidades quilombolas têm sua origem nas aldeias onde se escondiam os
escravos que fugiam da exploração e
dos maus tratos sofridos nas fazendas e
casas de família durante a escravidão no
Brasil. Ficavam escondidos nas matas,
em lugares preferencialmente inacessíveis, onde os escravos se reuniam e conseguiam levar uma vida livre. Em 2010
o Ministério do Desenvolvimento Social
identificou a existência de 3.524 comunidades remanescentes de quilombos
no Brasil, entretanto, esse número deve
alcançar a casa de 5.000 comunidades.
As comunidades quilombolas de Lagoa
das Emas e Lagoa da Firmeza, no município de São Raimundo Nonato estão
situadas a 520 quilômetros ao Sul de Teresina ocupando uma região semi-árida
próxima a Serra da Capivara no Piauí.
Integram o Quilombo das Lagoas - a
segunda maior comunidade oriunda de
quilombo no Brasil - com uma população de 1498 famílias dividida em diversos núcleos distribuídos em sete municípios que ocupam uma área estimada
em 62 mil hectares.
Em Lagoa das Emas todo mês de maio,
alguns dias antes da festa do padroeiro
da cidade - Sagrado Coração de Jesus,
as famílias reunidas participam de rodas
de oração e entoam cânticos de louvor
a São Gonçalo.
A agricultura de subsistência é a principal
atividade produtiva, e fonte da alimentação da comunidade. No artesanato destacam-se os cestos de cipó, cuja técnica
é dominada por descendentes de uma
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A TERRA INDIGENA TE’YIKUE
grande família negra que migrou para a
região na primeira metade do século XX.
Dentre as personalidades locais o Sr.
Raimundo e sua irmã Dona Raimunda
Marques, matriarca da comunidade,
são responsáveis pela transmissão do
conhecimento local, e incentivam a
formação de novas lideranças para dar
continuidade a luta pela homologação
do território.
“Sou mulher, mãe, avó, bisavó, tataravó
e me sinto muito bem. Tenho 86 anos
e sou mulher realizada, desde a infância tenho amor pelo meu povo e pelo
que faço, sempre lutei por dias melhores e Deus sempre me deu vitória. Digo
para todas as mulheres do Semiárido

Piauiense para ter força e nunca desistir
da luta, porque Deus lhes fará vencedoras! Deixo um verso para felicitar todas
as mulheres do Semiárido Piauiense:
Ah que saudade que tenho da minha
vida,
Da minha infância querida que os anos
não trazem mais,
Aquelas tardes na figueira, nas sombras
das bananeiras, embaixo dos laranjais.
Que aurora! Que sonho! Que flores!
Como são belos os dias que importaram a existência,
Respira a alma, a inocência como o
perfume da flor,
Oh! Milagre sereno, céu de manto azul,
o mundo é um sonho dourado
A vida um ninho de amor.”

Localiza-se no município de Caarapó,
Mato Grosso do Sul, com a área de 3594
hectares e população estimada de 4550
pessoas, a área natural se encontra bastante modificada pelo aumento significativo da população nas últimas décadas e as explorações madeireiras impostas pela politica de desenvolvimento da
região. A base da economia tradicional
é a produção de alimento como milho,
mandioca, batata, feijão, banana, cana,
cará e muitos outros. A comida típica é
feita a partir destas plantas como a chicha
(bebida feita a partir do milho), mbaipy
(tipo de polenta), locro (milho acompanhado com carne de vaca), vori vori (bolinho cozido), chipa (bolo assado na cinza
quente) e muitos outros. A caça e a pesca
também era a principal fonte de alimento, os bons meninos eram preparados
para ser um bom caçador e consequentemente para ser um bom chefe da família.
A educação para nós Guarani Kaiowa é
a incessante busca da perfeição humana através da vivência na religiosidade
tradicional nande reko marangatu, (nosso jeito de ser sagrado), esta prática envolve em todo o momento da vida das
crianças, dos jovens, das mulheres e
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dos homens a partir da orientação dos
mestres tradicionais o tekoaharuvicha,
(o condutor do nosso jeito de ser). As
cerimônias mais significativas são kunumi jehecha, (batismo da criança), kunumi
pepy (iniciação dos jovens), avati kyry,
(festa religiosa da colheita do milho) e
são divididos em dois momentos jerosy
mbyky (canto e dança mais curta) e o jerosy puku (canto e dança mais longa que
vai até o dia amanhecer).
Com a perda dos territórios tradicionais
e a sobreposição das famílias extensas
(que é a base da organização social e politica) em um espaço reduzido, (segundo
alguns autores chamam de confinamentos), diminuição drástica dos recursos
naturais e com a relação cada vez mais
próxima com a sociedade envolvente, vivemos numa grande mudança na nossa
realidade, e nesta mudança foram construídas as famílias e as gerações.

Comunidade Quilombola
Lagoa das Emas
São Raimundo Nonato, Piauí
tal a partir da preocupação de construir
uma nova forma de manter a identidade, e se estabelecer como povo diferente no contexto homogeneizador, direcionada pelos professores indígenas a
escola surge como espaço de diálogo
das identidades e conhecimentos, isto,
porque vivemos num mundo globalizado e a escola é o espaço onde podemos
dialogar o nosso jeito de ser com os conhecimentos universais. Para isto, desconfiguramos o tipo de escola formal
estabelecida e construímos espaços estratégicos que possibilitam as práticas
educativas com metodologias tradicionais Guarani Kaiowa: construímos as
Unidades Experimentais, Casa de Reza,
Pontos de Culturas, Orquestra de Violão
Guarani e Fórum de discussão anual.

Neste processo estabeleceram mentalidades e visão de mundo filtrado pela
politica e pela lógica ocidentais de desenvolvimento dificultando muitas vezes a reconstrução da sustentabilidade e
protagonismo na perspectiva indígena.

Lembrando que desde a alfabetização no
ensino fundamental até o ensino médio
é trabalhada a língua guarani como a primeira língua, a escola fundamental atende mais de 1200 alunos e cerca de 300 no
ensino médio, os conteúdos em diversos
campos de conhecimento são ministrados prioritariamente na língua guarani
concomitante com a língua portuguesa.

Neste contexto a escola indígena na aldeia Te’yikue assume papel fundamen-

A preocupação do planejamento coletivo à partir de temas geradores defi-

nidos pelo grupo de professores nos
momentos de horas de atividades são
características metodológicas adquiridas ao longo do tempo no processo
de construção coletiva da escola indígena.
Compreender a realidade na qual estamos vivendo, afirmar a nossa identidade, a nossa forma de ser, a língua,
efetivar os nossos direitos, construir
perspectiva de vida a partir da nossa lógica são alguns horizontes que pretendemos buscar e apostamos na educação, ser feliz na nossa própria terra onde
é considerado estranho é um grande
desafio, mas não é impossível, por isso,
ser índio Kaiowa é sinônimo de luta, e
precisamos reavivar constantemente
este espirito aos jovens para fazer jus a
luta de muitas lideranças que foram assassinadas e injustiçadas, justiça significa dar continuidade a luta.

Comunidade
Quilombola
Conceição das Crioulas
Salgueiro, Pernambuco

Terra Indígena de Te’yikue
Caarapó, Mato Grosso do Sul

REALIZAÇÃO

Acreditamos não mais na busca e sim na
construção da terra sem mal, no contexto plural da realidade.
PATROCÍNIO

Eliel Benites Guarani Kaiowá
mestre em educação escolar indígena,
professor da ufgd

– universidade

federal da grande dourados

APOIO

Cururuquara
Santana de Parnaíba, São Paulo

Olhares Cruzados na Diversidade é o
resultado de 10 anos de atividades do
projeto Olhares Cruzados, que possibilitou o conhecimento recíproco entre
mais de 1.600 crianças e adolescentes
de 48 comunidades quilombolas e indígenas no Brasil, e de onze outros países
na América Latina, Caribe e África, que
compartilharam vivências e saberes por
meio da troca de fotografias, cartas, entrevistas e objetos produzidos em oficinas fotografia, redação e arte.
Inicialmente pensado enquanto uma
ponte cultural entre o Brasil e países
africanos, a proposta foi se ampliando
na medida que o projeto agregava novos coletivos. Empoderando crianças e
adolescentes com formas de expressão,
e reforçando as relações inter-geracionais se mostrou uma ferramenta eficaz
no resgate e no fortalecimento da identidade de comunidades tradicionais.
Certos de que a educação focada nos
direitos humanos e no respeito às diversidades são premissas para o desenvolvimento de uma sociedade saudável,
justa e igualitária, contribuir para a garantia de diretos dos grupos minoritarizados passou a ser um dos nossos objetivos, e alinhamos nossas ações com as
políticas públicas para o enfrentamento
da discriminação e do preconceito.
Em 2014, viabilizado com o patrocínio da
PETROBRAS, o projeto Olhares Cruzados
na Diversidade propõe atividades com
crianças e adolescentes de cinco comu-

nidades tradicionais. Duas indígenas:
Guarani Kaiowá da aldeia de Te’yikue
no município de Caarapó - Mato Grosso
do Sul, e Palikur de Kumenê em Oiapoque no Amapá, e três afros-descendente: bairro do Cururuquara em Santana
de Parnaíba - São Paulo, e as comunidades quilombolas de Conceição das
Crioulas em Salgueiro - Pernambuco, e
de Lagoa das Emas em São Raimundo
Nonato no Piauí.
As ações propostas destacam a importância da contribuição dos povos africanos e ameríndios para a construção
da identidade brasileira. São realizados
com as crianças e adolescentes debates
sobre diversidade e direitos humanos,
oficinas de redação fotografia e desenho e, num segundo momento com a
supervisão de um designer gráfico, elas
participam da edição do livro do projeto. Os trabalhos nas comunidades são
registrados em um documentário, e resultam em exposições.
Paralelamente as oficinas, com o apoio
das Secretarias Municipais de Educação,
ocorrem encontros de sensibilização
de educadores para a importância da
implementação das Leis 10.639/2003
e 11.645/2008, que tornam obrigatório
a inserção de temáticas africanas e da
história dos povos ameríndios nos currículos escolares de ensino fundamental
e médio.
Dirce Carrion
coordenadora do projeto olhares cruzados

Quando um Governo que se compromete com questões relacionadas aos
interesses do movimento social é eleito, como foi o caso do Presidente Lula
e da Presidenta Dilma Rousseff, é natural o reconhecimento do caráter plural, pluriétnico e multicultural do povo
brasileiro transformar-se em ações objetivas. Povo cujas raízes encontram-se
reconhecidas na própria Constituição
de 1988, que define o Brasil como nação
de origem afrodescendente e indígena,
em sua mais pura essência.
Ao identificar a diversidade presente
na história do Brasil como um valor com suas práticas culturais, religiosas,
étnicas, raciais, de gênero - o Governo
Federal atuou sobre os mecanismos sociais presentes e a valorizou por meio da
institucionalização de duas importantes
leis: a Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de
2003 e a Lei nº 11.645, de 10 de março
de 2008.
Essas leis incluem no currículo oficial
da rede de ensino a obrigatoriedade da
temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena’. Conforme texto legal,
o conteúdo programático acrescentado
nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional inclui aspectos que caracterizam
a formação da população brasileira,
tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no
Brasil, o negro e o índio na formação da
sociedade, resgatando as suas contribuições nas áreas social, cultural, econômica e política.
A Lei nº 10.639/2003 ainda inclui no calendário escolar o dia 20 de novembro
como o ‘Dia Nacional da Consciência Ne-

gra’, a ser considerado como momento
de reflexão em todo o território nacional.
Cabe ressaltar que, de acordo com a
Resolução nº 1/2004, do Conselho Nacional de Educação, a Educação para as
Relações Étnico-Raciais objetiva a divulgação e a produção de conhecimentos,
bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à
pluralidade étnico-racial, tornando-os
capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, o
respeito aos direitos legais e a valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.
Valorizar as raízes africanas e indígenas da nação brasileira é compreender a diversidade articulada à ideia de
‘igualdade na diferença, de diferença na
igualdade e de diferença socialmente
transformada em desigualdade’, procurando eliminar preconceitos ainda arraigados na sociedade, visando reparar,
reconhecer e valorizar a identidade, a
cultura e a história dos negros e indígenas brasileiros.
As leis são passos importantes, mas o
maior desafio continua sendo o estabelecimento de relações cotidianas respeitosas e promotoras de justiça social,
bem como a garantia do direito a uma
educação escolar diferenciada, que promova firmemente o processo civilizatório e de desenvolvimento sustentável
do País.
Macaé Maria Evaristo
secretária de educação continuada,
alfabetização, diversidade e inclusão
do ministério da educação

LAGOA DAS EMAS
Comunidades quilombolas têm sua origem nas aldeias onde se escondiam os
escravos que fugiam da exploração e
dos maus tratos sofridos nas fazendas e
casas de família durante a escravidão no
Brasil. Ficavam escondidos nas matas,
em lugares preferencialmente inacessíveis, onde os escravos se reuniam e conseguiam levar uma vida livre. Em 2010
o Ministério do Desenvolvimento Social
identificou a existência de 3.524 comunidades remanescentes de quilombos
no Brasil, entretanto, esse número deve
alcançar a casa de 5.000 comunidades.
As comunidades quilombolas de Lagoa
das Emas e Lagoa da Firmeza, no município de São Raimundo Nonato estão
situadas a 520 quilômetros ao Sul de Teresina ocupando uma região semi-árida
próxima a Serra da Capivara no Piauí.
Integram o Quilombo das Lagoas - a
segunda maior comunidade oriunda de
quilombo no Brasil - com uma população de 1498 famílias dividida em diversos núcleos distribuídos em sete municípios que ocupam uma área estimada
em 62 mil hectares.
Em Lagoa das Emas todo mês de maio,
alguns dias antes da festa do padroeiro
da cidade - Sagrado Coração de Jesus,
as famílias reunidas participam de rodas
de oração e entoam cânticos de louvor
a São Gonçalo.
A agricultura de subsistência é a principal
atividade produtiva, e fonte da alimentação da comunidade. No artesanato destacam-se os cestos de cipó, cuja técnica
é dominada por descendentes de uma
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grande família negra que migrou para a
região na primeira metade do século XX.
Dentre as personalidades locais o Sr.
Raimundo e sua irmã Dona Raimunda
Marques, matriarca da comunidade,
são responsáveis pela transmissão do
conhecimento local, e incentivam a
formação de novas lideranças para dar
continuidade a luta pela homologação
do território.
“Sou mulher, mãe, avó, bisavó, tataravó
e me sinto muito bem. Tenho 86 anos
e sou mulher realizada, desde a infância tenho amor pelo meu povo e pelo
que faço, sempre lutei por dias melhores e Deus sempre me deu vitória. Digo
para todas as mulheres do Semiárido

Piauiense para ter força e nunca desistir
da luta, porque Deus lhes fará vencedoras! Deixo um verso para felicitar todas
as mulheres do Semiárido Piauiense:
Ah que saudade que tenho da minha
vida,
Da minha infância querida que os anos
não trazem mais,
Aquelas tardes na figueira, nas sombras
das bananeiras, embaixo dos laranjais.
Que aurora! Que sonho! Que flores!
Como são belos os dias que importaram a existência,
Respira a alma, a inocência como o
perfume da flor,
Oh! Milagre sereno, céu de manto azul,
o mundo é um sonho dourado
A vida um ninho de amor.”

Localiza-se no município de Caarapó,
Mato Grosso do Sul, com a área de 3594
hectares e população estimada de 4550
pessoas, a área natural se encontra bastante modificada pelo aumento significativo da população nas últimas décadas e as explorações madeireiras impostas pela politica de desenvolvimento da
região. A base da economia tradicional
é a produção de alimento como milho,
mandioca, batata, feijão, banana, cana,
cará e muitos outros. A comida típica é
feita a partir destas plantas como a chicha
(bebida feita a partir do milho), mbaipy
(tipo de polenta), locro (milho acompanhado com carne de vaca), vori vori (bolinho cozido), chipa (bolo assado na cinza
quente) e muitos outros. A caça e a pesca
também era a principal fonte de alimento, os bons meninos eram preparados
para ser um bom caçador e consequentemente para ser um bom chefe da família.
A educação para nós Guarani Kaiowa é
a incessante busca da perfeição humana através da vivência na religiosidade
tradicional nande reko marangatu, (nosso jeito de ser sagrado), esta prática envolve em todo o momento da vida das
crianças, dos jovens, das mulheres e
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Oiapoque, Amapá

dos homens a partir da orientação dos
mestres tradicionais o tekoaharuvicha,
(o condutor do nosso jeito de ser). As
cerimônias mais significativas são kunumi jehecha, (batismo da criança), kunumi
pepy (iniciação dos jovens), avati kyry,
(festa religiosa da colheita do milho) e
são divididos em dois momentos jerosy
mbyky (canto e dança mais curta) e o jerosy puku (canto e dança mais longa que
vai até o dia amanhecer).
Com a perda dos territórios tradicionais
e a sobreposição das famílias extensas
(que é a base da organização social e politica) em um espaço reduzido, (segundo
alguns autores chamam de confinamentos), diminuição drástica dos recursos
naturais e com a relação cada vez mais
próxima com a sociedade envolvente, vivemos numa grande mudança na nossa
realidade, e nesta mudança foram construídas as famílias e as gerações.

Comunidade Quilombola
Lagoa das Emas
São Raimundo Nonato, Piauí
tal a partir da preocupação de construir
uma nova forma de manter a identidade, e se estabelecer como povo diferente no contexto homogeneizador, direcionada pelos professores indígenas a
escola surge como espaço de diálogo
das identidades e conhecimentos, isto,
porque vivemos num mundo globalizado e a escola é o espaço onde podemos
dialogar o nosso jeito de ser com os conhecimentos universais. Para isto, desconfiguramos o tipo de escola formal
estabelecida e construímos espaços estratégicos que possibilitam as práticas
educativas com metodologias tradicionais Guarani Kaiowa: construímos as
Unidades Experimentais, Casa de Reza,
Pontos de Culturas, Orquestra de Violão
Guarani e Fórum de discussão anual.

Neste processo estabeleceram mentalidades e visão de mundo filtrado pela
politica e pela lógica ocidentais de desenvolvimento dificultando muitas vezes a reconstrução da sustentabilidade e
protagonismo na perspectiva indígena.

Lembrando que desde a alfabetização no
ensino fundamental até o ensino médio
é trabalhada a língua guarani como a primeira língua, a escola fundamental atende mais de 1200 alunos e cerca de 300 no
ensino médio, os conteúdos em diversos
campos de conhecimento são ministrados prioritariamente na língua guarani
concomitante com a língua portuguesa.

Neste contexto a escola indígena na aldeia Te’yikue assume papel fundamen-

A preocupação do planejamento coletivo à partir de temas geradores defi-

nidos pelo grupo de professores nos
momentos de horas de atividades são
características metodológicas adquiridas ao longo do tempo no processo
de construção coletiva da escola indígena.
Compreender a realidade na qual estamos vivendo, afirmar a nossa identidade, a nossa forma de ser, a língua,
efetivar os nossos direitos, construir
perspectiva de vida a partir da nossa lógica são alguns horizontes que pretendemos buscar e apostamos na educação, ser feliz na nossa própria terra onde
é considerado estranho é um grande
desafio, mas não é impossível, por isso,
ser índio Kaiowa é sinônimo de luta, e
precisamos reavivar constantemente
este espirito aos jovens para fazer jus a
luta de muitas lideranças que foram assassinadas e injustiçadas, justiça significa dar continuidade a luta.

Comunidade
Quilombola
Conceição das Crioulas
Salgueiro, Pernambuco

Terra Indígena de Te’yikue
Caarapó, Mato Grosso do Sul

REALIZAÇÃO

Acreditamos não mais na busca e sim na
construção da terra sem mal, no contexto plural da realidade.
PATROCÍNIO

Eliel Benites Guarani Kaiowá
mestre em educação escolar indígena,
professor da ufgd
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Cururuquara
Santana de Parnaíba, São Paulo

COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS
Está situada no município de Salgueiro,
no sertão pernambucano, a uma distância de 550 quilômetros da cidade de
Recife. Composto por 16 núcleos populacionais onde residem aproximadamente 750 famílias.

condições necessárias; os sonhos foram
interrompidos por gerações seguidas.
Não havia qualquer política de apoio
à educação, a exemplo de transporte
escolar, distribuição de materiais didáticos, entre outras. Comprar os materiais
necessários ao estudo era responsabilidade das famílias, o que se transformava em mais uma dificuldade pelas
precárias condições financeiras às quais
essas famílias estavam submetidas.

De acordo com os seus moradores, a
origem da comunidade remonta ao início do século XIX, com a chegada de seis
mulheres escravas que fixaram moradia
na região. O local já era habitado pelos
índios Atikum, com quem essas mulheres e seus descendentes passaram a
conviver em harmonia. Em homenagem
à santa e a suas fundadoras a comunidade passou a se chamar Conceição das
Crioulas, e desde então as mulheres se
destacam por protagonizar as lutas e
conquistas da comunidade.

Naquele local o(a) professor(a) precisava exercer, ao mesmo tempo, as funções
de assistente social, agente de saúde,
mediador de conflitos locais, mobilizador do processo de organização da comunidade, ou seja, tinha um status diferenciado, não por querer, mas pela
ausência de outros profissionais.

Dentre as tantas mulheres que na luta diária contribuem para o crescimento da comunidade, sem que esta perca sua identidade, Givânia Silva, membro fundador da
Coordenação Nacional das Comunidades
Quilombolas e mestre em Políticas Públicas e Gestão da Educação é um exemplo:
“Nasci e me criei na comunidade quilombola de Conceição das Crioulas. Foi também na comunidade que iniciei a minha
aproximação com a discussão sobre o
direito à educação e me tornei professora
de séries iniciais em um dos seus núcleos,
no sítio Mulungu, onde nasci. Como para
todas as pessoas daquela comunidade estudar era apenas um sonho que, na maioria das vezes, ficava no meio do caminho,
não se tornava realidade pela falta de

Por outro lado, havia a necessidade de
encontrar força coletiva para transformar
o que era invisível em algo possível de ser
visto. Esse foi o sonho que nos embalou
para lutar e querer contribuir para mudar
aquele quadro, que só hoje eu consigo
definir e compreender – aquilo que causava tanta dor eram os efeitos do racismo e da discriminação racial, instalados e
impregnados no pensamento social. Isso
impedia as pessoas de se reconhecerem
como sujeitos de direitos e lutarem para
combater o racismo. Uma das formas de
manter a dominação era negando-lhes o
direito, principalmente, à educação.
É nesse contexto de afirmação que Conceição das Crioulas deu passos em duas
direções: acesso à educação e a contínua busca por autonomia em relação ao
currículo. O capital social e organizativo,

sobretudo da juventude, e a forma de organização da comunidade, herança das
crioulas que lutaram para se tornarem autônomas, sustentavam o processo de auto-definição da comunidade quilombola.
Portanto, a escola era um produto da luta
quilombola daquela gente, e uma experiência na gestão da educação em um
quilombo com tantas particularidades.
Conceição das Crioulas inspirava e intensificava o debate por outros direitos, sendo
o direito à educação a porta de entrada.

CURURUQUARA

ALDEIA PALIKUR DE KUMENE
Os Palikur se fazem presentes desde o
início do século XVI em relatos de navegadores europeus, o que faz com que
sejam considerados os habitantes mais
antigos dentre as populações indígenas
que atualmente vivem naquela região.
Na documentação histórica e em suas
narrativas orais, são descritos como bravos guerreiros e navegadores, qualidades que, contribuíram para a sua sobrevivência.
Únicos representantes da ocupação do
grupo Aruak, os Palikur ocupam diferentes assentamentos na Guiana Francesa e
no Brasil, onde desde o início do século
passado vivem em aldeias esparsas localizadas entre o médio e baixo curso
do rio Urukauá - afluente da margem
esquerda do rio Uaçá - estabelecidas em
elevações de campos que ficam alagados no inverno ou período de chuvas e,
que no verão, secam.
Embora tenham tido experiências com
o catolicismo levado por missões jesuítas francesas no início do século XVIII,
os Palikur são praticantes da religião
evangélica pentecostal. O processo
de conversão iniciado por um casal de
missionários que em 1965 instalaram-se
em Kumenê - à época abrigava apenas
duas casas e hoje é a maior das treze
as aldeias Palikur, com uma população

aproximada de 800 habitantes. A partir
da evangelização os núcleos familiares
que ficavam distantes uns do outros
passaram a se agrupar dando a aldeia
de Kumenê a configuração que encontramos hoje.
Ameaçados por caçadores de escravos,
perseguições e epidemias os Palikur desenvolveram o medo dos brancos, tanto
que os mais velhos apenas permitiram
que se instalassem escolas nas aldeias
a partir de 1967. Quase meio século depois, em dezembro de 2013, tivemos a
oportunidade de registrar a formatura
da primeira turma do Curso de Formação de Professores de Nível Médio Normal para Magistério nas áreas indígenas.
O curso que formou 50 professores da
etnia Palikur, atende uma antiga reivindicação das comunidades, que tem
como objetivo manter a identidade cultural local através da educação, e cujo
foco é trabalhar a cultura e a língua materna dentro de um conteúdo ministrado e sistematizado para que as futuras
gerações possam ter acesso. A formação é amparada por uma lei estadual,
que prioriza o ingresso de professores
indígenas para atuarem nos anos iniciais do ensino fundamental, para que
sejam respeitadas as suas tradições, língua e religião.

Aos 13 de maio de cada ano acontece
no bairro do Cururuquara, localizado
em Santana de Parnaíba no estado de
São Paulo, a festa de mesmo nome em
louvação a São Benedito pela libertação. A Reza Cabocla, a Procissão, o Encontro das Procissões, o Levantamento
do Mastro e o Samba de Bumbo são
elementos fundamentais dessa comemoração que tem origem na celebração
da liberdade pelos escravos de uma fazenda que existiu no local, que em 1888
foram alforriados e ganharam o território de seu antigo senhor. Ao que consta,
foi uma região de maioria negra desde
então. Tese que pode ser comprovada
na dinâmica antiga e atual do bairro do
Cururuquara em vários aspectos.
O Samba de Bumbo praticado na localidade há 126 anos tem sua origem nos

ritmos e instrumentos trazidos da África, e é o elemento agregador que faz
com que todos os anos as famílias de
sambadores se desloquem de Santana
de Parnaíba, Itapevi, Grajaú e outras localidades para participar dessa manifestação festiva e religiosa.
O Cururuquara enquanto território gira
em torno dessa tradição que evoca modos próprios para rezar, dançar, tocar o
bumbo, cantar o samba, e fazer dessa
festividade um espaço de lazer, religiosidade e sociabilidade, onde a Festa do
Cururuquara é o elemento fundamental
para manter a memória do lugar vívida, e o “samba de bumbo” o elemento

trans-geracional que preserva a história,
e evoca esse legado tanto para os antigos quanto para as novas gerações.
Na atualidade podemos vislumbrar a
juventude como mantenedora dessa
herança cultural e garantindo a continuidade da tradição do Cururuquara.
Apoiados por iniciativas que buscam a
revisão da história local de uma outra
perspectiva: a dos que resistiram à escravidão e fizeram da região o que ela
representa hoje para a população. Um
lugar de história e de memória.

NA DIVERSIDADE

Juliana de Souza Mavoungou Yade
educadora, doutoranda em educação

Te’yikue, MS

Kumenê, AP

Conceição das Crioulas, PE
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COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS
Está situada no município de Salgueiro,
no sertão pernambucano, a uma distância de 550 quilômetros da cidade de
Recife. Composto por 16 núcleos populacionais onde residem aproximadamente 750 famílias.
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Olhares Cruzados na Diversidade é o
resultado de 10 anos de atividades do
projeto Olhares Cruzados, que possibilitou o conhecimento recíproco entre
mais de 1.600 crianças e adolescentes
de 48 comunidades quilombolas e indígenas no Brasil, e de onze outros países
na América Latina, Caribe e África, que
compartilharam vivências e saberes por
meio da troca de fotografias, cartas, entrevistas e objetos produzidos em oficinas fotografia, redação e arte.
Inicialmente pensado enquanto uma
ponte cultural entre o Brasil e países
africanos, a proposta foi se ampliando
na medida que o projeto agregava novos coletivos. Empoderando crianças e
adolescentes com formas de expressão,
e reforçando as relações inter-geracionais se mostrou uma ferramenta eficaz
no resgate e no fortalecimento da identidade de comunidades tradicionais.
Certos de que a educação focada nos
direitos humanos e no respeito às diversidades são premissas para o desenvolvimento de uma sociedade saudável,
justa e igualitária, contribuir para a garantia de diretos dos grupos minoritarizados passou a ser um dos nossos objetivos, e alinhamos nossas ações com as
políticas públicas para o enfrentamento
da discriminação e do preconceito.
Em 2014, viabilizado com o patrocínio da
PETROBRAS, o projeto Olhares Cruzados
na Diversidade propõe atividades com
crianças e adolescentes de cinco comu-

nidades tradicionais. Duas indígenas:
Guarani Kaiowá da aldeia de Te’yikue
no município de Caarapó - Mato Grosso
do Sul, e Palikur de Kumenê em Oiapoque no Amapá, e três afros-descendente: bairro do Cururuquara em Santana
de Parnaíba - São Paulo, e as comunidades quilombolas de Conceição das
Crioulas em Salgueiro - Pernambuco, e
de Lagoa das Emas em São Raimundo
Nonato no Piauí.
As ações propostas destacam a importância da contribuição dos povos africanos e ameríndios para a construção
da identidade brasileira. São realizados
com as crianças e adolescentes debates
sobre diversidade e direitos humanos,
oficinas de redação fotografia e desenho e, num segundo momento com a
supervisão de um designer gráfico, elas
participam da edição do livro do projeto. Os trabalhos nas comunidades são
registrados em um documentário, e resultam em exposições.
Paralelamente as oficinas, com o apoio
das Secretarias Municipais de Educação,
ocorrem encontros de sensibilização
de educadores para a importância da
implementação das Leis 10.639/2003
e 11.645/2008, que tornam obrigatório
a inserção de temáticas africanas e da
história dos povos ameríndios nos currículos escolares de ensino fundamental
e médio.
Dirce Carrion
coordenadora do projeto olhares cruzados

Quando um Governo que se compromete com questões relacionadas aos
interesses do movimento social é eleito, como foi o caso do Presidente Lula
e da Presidenta Dilma Rousseff, é natural o reconhecimento do caráter plural, pluriétnico e multicultural do povo
brasileiro transformar-se em ações objetivas. Povo cujas raízes encontram-se
reconhecidas na própria Constituição
de 1988, que define o Brasil como nação
de origem afrodescendente e indígena,
em sua mais pura essência.
Ao identificar a diversidade presente
na história do Brasil como um valor com suas práticas culturais, religiosas,
étnicas, raciais, de gênero - o Governo
Federal atuou sobre os mecanismos sociais presentes e a valorizou por meio da
institucionalização de duas importantes
leis: a Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de
2003 e a Lei nº 11.645, de 10 de março
de 2008.
Essas leis incluem no currículo oficial
da rede de ensino a obrigatoriedade da
temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena’. Conforme texto legal,
o conteúdo programático acrescentado
nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional inclui aspectos que caracterizam
a formação da população brasileira,
tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no
Brasil, o negro e o índio na formação da
sociedade, resgatando as suas contribuições nas áreas social, cultural, econômica e política.
A Lei nº 10.639/2003 ainda inclui no calendário escolar o dia 20 de novembro
como o ‘Dia Nacional da Consciência Ne-

gra’, a ser considerado como momento
de reflexão em todo o território nacional.
Cabe ressaltar que, de acordo com a
Resolução nº 1/2004, do Conselho Nacional de Educação, a Educação para as
Relações Étnico-Raciais objetiva a divulgação e a produção de conhecimentos,
bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à
pluralidade étnico-racial, tornando-os
capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, o
respeito aos direitos legais e a valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.
Valorizar as raízes africanas e indígenas da nação brasileira é compreender a diversidade articulada à ideia de
‘igualdade na diferença, de diferença na
igualdade e de diferença socialmente
transformada em desigualdade’, procurando eliminar preconceitos ainda arraigados na sociedade, visando reparar,
reconhecer e valorizar a identidade, a
cultura e a história dos negros e indígenas brasileiros.
As leis são passos importantes, mas o
maior desafio continua sendo o estabelecimento de relações cotidianas respeitosas e promotoras de justiça social,
bem como a garantia do direito a uma
educação escolar diferenciada, que promova firmemente o processo civilizatório e de desenvolvimento sustentável
do País.
Macaé Maria Evaristo
secretária de educação continuada,
alfabetização, diversidade e inclusão
do ministério da educação

LAGOA DAS EMAS
Comunidades quilombolas têm sua origem nas aldeias onde se escondiam os
escravos que fugiam da exploração e
dos maus tratos sofridos nas fazendas e
casas de família durante a escravidão no
Brasil. Ficavam escondidos nas matas,
em lugares preferencialmente inacessíveis, onde os escravos se reuniam e conseguiam levar uma vida livre. Em 2010
o Ministério do Desenvolvimento Social
identificou a existência de 3.524 comunidades remanescentes de quilombos
no Brasil, entretanto, esse número deve
alcançar a casa de 5.000 comunidades.
As comunidades quilombolas de Lagoa
das Emas e Lagoa da Firmeza, no município de São Raimundo Nonato estão
situadas a 520 quilômetros ao Sul de Teresina ocupando uma região semi-árida
próxima a Serra da Capivara no Piauí.
Integram o Quilombo das Lagoas - a
segunda maior comunidade oriunda de
quilombo no Brasil - com uma população de 1498 famílias dividida em diversos núcleos distribuídos em sete municípios que ocupam uma área estimada
em 62 mil hectares.
Em Lagoa das Emas todo mês de maio,
alguns dias antes da festa do padroeiro
da cidade - Sagrado Coração de Jesus,
as famílias reunidas participam de rodas
de oração e entoam cânticos de louvor
a São Gonçalo.
A agricultura de subsistência é a principal
atividade produtiva, e fonte da alimentação da comunidade. No artesanato destacam-se os cestos de cipó, cuja técnica
é dominada por descendentes de uma

www.imagemdavida.org.br

A TERRA INDIGENA TE’YIKUE
grande família negra que migrou para a
região na primeira metade do século XX.
Dentre as personalidades locais o Sr.
Raimundo e sua irmã Dona Raimunda
Marques, matriarca da comunidade,
são responsáveis pela transmissão do
conhecimento local, e incentivam a
formação de novas lideranças para dar
continuidade a luta pela homologação
do território.
“Sou mulher, mãe, avó, bisavó, tataravó
e me sinto muito bem. Tenho 86 anos
e sou mulher realizada, desde a infância tenho amor pelo meu povo e pelo
que faço, sempre lutei por dias melhores e Deus sempre me deu vitória. Digo
para todas as mulheres do Semiárido

Piauiense para ter força e nunca desistir
da luta, porque Deus lhes fará vencedoras! Deixo um verso para felicitar todas
as mulheres do Semiárido Piauiense:
Ah que saudade que tenho da minha
vida,
Da minha infância querida que os anos
não trazem mais,
Aquelas tardes na figueira, nas sombras
das bananeiras, embaixo dos laranjais.
Que aurora! Que sonho! Que flores!
Como são belos os dias que importaram a existência,
Respira a alma, a inocência como o
perfume da flor,
Oh! Milagre sereno, céu de manto azul,
o mundo é um sonho dourado
A vida um ninho de amor.”

Localiza-se no município de Caarapó,
Mato Grosso do Sul, com a área de 3594
hectares e população estimada de 4550
pessoas, a área natural se encontra bastante modificada pelo aumento significativo da população nas últimas décadas e as explorações madeireiras impostas pela politica de desenvolvimento da
região. A base da economia tradicional
é a produção de alimento como milho,
mandioca, batata, feijão, banana, cana,
cará e muitos outros. A comida típica é
feita a partir destas plantas como a chicha
(bebida feita a partir do milho), mbaipy
(tipo de polenta), locro (milho acompanhado com carne de vaca), vori vori (bolinho cozido), chipa (bolo assado na cinza
quente) e muitos outros. A caça e a pesca
também era a principal fonte de alimento, os bons meninos eram preparados
para ser um bom caçador e consequentemente para ser um bom chefe da família.
A educação para nós Guarani Kaiowa é
a incessante busca da perfeição humana através da vivência na religiosidade
tradicional nande reko marangatu, (nosso jeito de ser sagrado), esta prática envolve em todo o momento da vida das
crianças, dos jovens, das mulheres e

www.olharescruzadosdiversidade.org.br
Aldeia Indígena de Kumenê
Oiapoque, Amapá

dos homens a partir da orientação dos
mestres tradicionais o tekoaharuvicha,
(o condutor do nosso jeito de ser). As
cerimônias mais significativas são kunumi jehecha, (batismo da criança), kunumi
pepy (iniciação dos jovens), avati kyry,
(festa religiosa da colheita do milho) e
são divididos em dois momentos jerosy
mbyky (canto e dança mais curta) e o jerosy puku (canto e dança mais longa que
vai até o dia amanhecer).
Com a perda dos territórios tradicionais
e a sobreposição das famílias extensas
(que é a base da organização social e politica) em um espaço reduzido, (segundo
alguns autores chamam de confinamentos), diminuição drástica dos recursos
naturais e com a relação cada vez mais
próxima com a sociedade envolvente, vivemos numa grande mudança na nossa
realidade, e nesta mudança foram construídas as famílias e as gerações.

Comunidade Quilombola
Lagoa das Emas
São Raimundo Nonato, Piauí
tal a partir da preocupação de construir
uma nova forma de manter a identidade, e se estabelecer como povo diferente no contexto homogeneizador, direcionada pelos professores indígenas a
escola surge como espaço de diálogo
das identidades e conhecimentos, isto,
porque vivemos num mundo globalizado e a escola é o espaço onde podemos
dialogar o nosso jeito de ser com os conhecimentos universais. Para isto, desconfiguramos o tipo de escola formal
estabelecida e construímos espaços estratégicos que possibilitam as práticas
educativas com metodologias tradicionais Guarani Kaiowa: construímos as
Unidades Experimentais, Casa de Reza,
Pontos de Culturas, Orquestra de Violão
Guarani e Fórum de discussão anual.

Neste processo estabeleceram mentalidades e visão de mundo filtrado pela
politica e pela lógica ocidentais de desenvolvimento dificultando muitas vezes a reconstrução da sustentabilidade e
protagonismo na perspectiva indígena.

Lembrando que desde a alfabetização no
ensino fundamental até o ensino médio
é trabalhada a língua guarani como a primeira língua, a escola fundamental atende mais de 1200 alunos e cerca de 300 no
ensino médio, os conteúdos em diversos
campos de conhecimento são ministrados prioritariamente na língua guarani
concomitante com a língua portuguesa.

Neste contexto a escola indígena na aldeia Te’yikue assume papel fundamen-

A preocupação do planejamento coletivo à partir de temas geradores defi-

nidos pelo grupo de professores nos
momentos de horas de atividades são
características metodológicas adquiridas ao longo do tempo no processo
de construção coletiva da escola indígena.
Compreender a realidade na qual estamos vivendo, afirmar a nossa identidade, a nossa forma de ser, a língua,
efetivar os nossos direitos, construir
perspectiva de vida a partir da nossa lógica são alguns horizontes que pretendemos buscar e apostamos na educação, ser feliz na nossa própria terra onde
é considerado estranho é um grande
desafio, mas não é impossível, por isso,
ser índio Kaiowa é sinônimo de luta, e
precisamos reavivar constantemente
este espirito aos jovens para fazer jus a
luta de muitas lideranças que foram assassinadas e injustiçadas, justiça significa dar continuidade a luta.

Comunidade
Quilombola
Conceição das Crioulas
Salgueiro, Pernambuco

Terra Indígena de Te’yikue
Caarapó, Mato Grosso do Sul

REALIZAÇÃO

Acreditamos não mais na busca e sim na
construção da terra sem mal, no contexto plural da realidade.
PATROCÍNIO

Eliel Benites Guarani Kaiowá
mestre em educação escolar indígena,
professor da ufgd

– universidade

federal da grande dourados
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Cururuquara
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