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dirigidas a todos e ações afirmativas focalizadas e
reparatórias dos imensos déficits sociais e econômicos gerados por muitas gerações de práticas racistas e
discriminatórias cotidianas. Por isso, acreditamos no
potencial da articulação entre ações governamentais,
iniciativas de empresas e o protagonismo da sociedade
civil para corrigir e reparar nossos erros históricos.
São razões como essas que levam a Petrobras a apoiar
uma iniciativa como o projeto Olhares Cruzados na
Diversidade, que integra o Programa Petrobras Socioambiental: Desenvolvimento Sustentável e Promoção
de Direitos, e é executado pela Imagem da Vida. Uma
ação que investe na valorização do patrimônio cultural e no resgate da memória dessas populações. E
que aposta na educação de crianças e adolescentes, e
na sensibilização de educadores como o principal caminho para a transformação de cada um de nós e de
toda sociedade. Porque é fundamental o compromisso
de todos os atores envolvidos para que o direito conquistado por esses sujeitos, de inserção no currículo
escolar de conteúdos sobre a história e a cultura afro-brasileira e indígena, ocupe o mesmo lugar que seu
papel na formação do país e do povo brasileiro.
Ações de combate à discriminação e ao preconceito, e
de reconhecimento e valorização da população negra e
indígena brasileira, dizem respeito à reparação de crimes e injustiças do passado, ao resgate de dívidas históricas e à restituição de direitos que foram subtraídos
a essas populações. Mas, ao mesmo tempo, dizem respeito ao futuro de todos nós e à possibilidade de uma
democracia real, efetiva, pluralista e solidária no Brasil.
Por tudo isso, acreditamos na conjugação dos esforços
de cada um, do governo, das empresas e da sociedade
civil, para realizar o que até pouco tempo parecia impossível: uma nação próspera, democrática e igualitária, construída a partir de sua diversidade étnica, racial
e cultural.

A Petrobras é uma empresa que nasceu da luta
do povo brasileiro por um país melhor. Um Brasil de
brasileiros e de brasileiras de todas as cores, de todas as
raças e de todas as etnias, e reflete o desejo de um país
mais justo e mais generoso. De um país mais plural.
E, para vencer o desafio de “revelar” e de “superar” o
preconceito contra homens e mulheres negros e indígenas existente no Brasil, é preciso resgatar uma história negada e reconhecer a importância de sujeitos que
foram destituídos de seu lugar central na constituição
da nossa identidade.
Desde o ano de 2010, os brasileiros que se autodefinem
como pretos e pardos formam a maioria da população
do país. A população indígena, que era de cerca de
4 milhões na época do Descobrimento, hoje se reduz
a 896.917 mil pessoas, que se espalham por 80% dos
municípios do país, falam 274 línguas e pertencem a
305 diferentes etnias, sendo que 83% vive com até um
salário mínimo ou não tem qualquer rendimento. Os
dados revelados pelo IBGE ensinam muito sobre o
nosso passado, sobre quem somos e de onde viemos.
E trazem desafios para o nosso futuro.
Mesmo quando sabemos que todos são iguais perante
à lei, facilmente percebemos que para muitos, alguns
são mais iguais e outros bem menos. E entre esses
menos iguais há também os mais desiguais. E é entre
estes que estão os de raça negra e os descendentes dos
povos que originalmente habitavam nossas terras, na
maioria mulheres e pobres. Se de um lado celebramos
um discurso da igualdade entre os homens, a realidade se funda principalmente em práticas de exploração
das desigualdades reais que existem entre eles. Para esses, a necessidade sempre prevalece sobre a liberdade,
o que também tem o nome de opressão. Por isso, são
essenciais iniciativas capazes de perceber e de atender
os desiguais nas suas desigualdades. E, para superar
essas desigualdades reais, é urgente e imprescindível
a convergência e complementaridade entre políticas

Paulo de Oliveira Araújo Neto
Gerente de Programas Sociais da Petrobras
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Diversidade reconhecida na lei e no
currículo escolar

cação 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 da identidade, na busca da consolidação
da democracia brasileira.

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.

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.

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.

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.

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.

Macaé Maria Evaristo
Secretária de Educação do Estado de Minas Gerais

A Lei no 10.639/2003 ainda inclui no calendário escolar o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da
Consciência Negra, 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 Edu6
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é um “direito humano” migrar em busca de melhores
oportunidades de vida para si e para os seus. Se não
soubermos respeitar o outro, sequer temos direito de
nos consideramos humanos.
Para apresentar um pouco da nossa diversidade, foram
escolhidas para participar do projeto Olhares Cruzados na Diversidade crianças e adolescentes de cinco
comunidades tradicionais brasileiras, duas aldeias indígenas, duas comunidades quilombolas e outra fundada
por descendentes de africanos escravizados. Em todas
elas, as crianças e adolescentes foram se apropriando
da sua história por meio de entrevistas realizadas com
personalidades locais, que através desses depoimentos
foram revelando fatos que por vezes acabam ficando
esquecidos na memória dos mais velhos ou esfumaçadas pelo tempo. Histórias que lhes permitiram desenhar as trajetórias das suas comunidades. Vivências
de pessoas comuns que lutam pela sobrevivência e são
reveladoras de uma força e coragem admiráveis.
Não poderia deixar de mencionar o João Vitor, aluno
do projeto, que propôs ao seu grupo entrevistar a própria mãe para contar a história da sua família: a lição
de vida e de amor revelada pela d. Silvana, moradora
do Cururuquara que deu à luz a trigêmeos, sendo que
um deles, Guilherme, logo após o nascimento foi vítima de uma meningite que lhe deixou sequelas irreversíveis, abalando-o mental e fisicamente. O amor e
a dedicação de d. Silvana e de João Vitor ao irmão nos
emocionam e reforçam a beleza do ser humano.
Mais uma vez o Olhares Cruzados me confirma que
muito mais que ensinei, aprendi com essas crianças,
adolescentes e pessoas simples e tão bonitas que encontrei em tantos lugares diferentes do planeta. Muito obrigada a todas e todos que nesses dez anos contribuíram
para tornar um sonho realidade.

O projeto Olhares Cruzados na Diversidade é

um merecido reconhecimento a todas as pessoas que,
por serem diferentes, fazem a beleza do povo brasileiro, e que com o seu trabalho, suor, sangue, lágrimas e
alegria construíram essa nação forte chamada Brasil.
Faz uma homenagem às diversas etnias indígenas que
aqui habitavam, aos africanos que para cá foram trazidos e nos aportaram um imenso patrimônio cultural, patrimônio esse que em mais de cinco séculos foi
somado ao legado de tantas outras pessoas de diversas
nacionalidades, que fizeram do Brasil a sua pátria movidas pelos mais diferentes motivos.
O Brasil é um pais de imigrantes. É o país da diversidade. Quem de nós não descende de uma pessoa que imigrou? Seja pela falta de oportunidades no seu país de
origem, seja fugindo de catástrofes ou de guerras ou até
mesmo pelo espírito aventureiro. O homem é um ser
que se move pelo planeta desde a pré-história. Há centenas de milhares de anos, as primeiras populações originárias da África deram início aos ciclos migratórios e,
adaptando-se aos diferentes climas e geografias, foram
se diferenciando. Entretanto, a certeza é uma só: todos
nós temos um mesmo ancestral e ele é africano. Tirando o revestimento externo, todos os seres humanos, independentemente da sua nacionalidade ou grupo étnico aos quais pertencem, são absolutamente iguais e têm
o mesmo potencial intelectual, mas, infelizmente, nem
todos têm a mesma sorte e as mesmas oportunidades.
É motivo de vergonha para nós brasileiros quando somos surpreendidos por atitudes racistas e xenofóbicas
partindo de pessoas que discriminam outras pessoas
pela cor da pele, aparência, limitações físicas ou mentais, idade, orientação sexual, religião ou por terem
escolhido o Brasil como sua pátria. Quando o homem
começou o povoamento do planeta não existiam fronteiras delimitadas, era um único território onde a terra, a água, as plantas e os bichos pertenciam a todos
aqueles que aqui habitavam. Precisamos lembrar que

Dirce Carrion
Coordenadora do Projeto Olhares Cruzados
9

Alinhado com as políticas públicas, o projeto

nece nas suas terras tradicionais e arredores. A maior
concentração de indivíduos está na região Norte, com
342,8 mil, e a menor, no Sul, 78,8 mil. De acordo com
a pesquisa, foram identificadas 305 etnias, das quais
a maior é a Tikúna, com 6,8% do total da população
indígena brasileira.

Olhares Cruzados na Diversidade tem como objetivo
a valorização da contribuição dos povos indígenas,
africanos e seus descendentes para a formação da identidade brasileira.
Antes dos europeus chegarem à América, o território
brasileiro era ocupado por uma população de cerca de
5 milhões de indivíduos. Os dois grupos mais numerosos eram os Tupis, que habitavam o litoral de São
Paulo ao Ceará, e os Guaranis, que ocupavam a região Sul do país, da região costeira ao interior, na área
delimitada pelas bacias dos rios Paraná e Paraguai. À
medida que avançou o processo colonizatório, foi-se
percebendo que essas populações dividiam-se em centenas de povos que tinham línguas e culturas distintas. A estimativa é que na época eram faladas cerca de
1300 línguas indígenas diferentes.

Também foram reconhecidas 274 línguas. Dos indígenas com 5 anos ou mais de idade, 37,4% falavam
uma língua indígena e 76,9% falavam português. Para
mostrar um pouco dessa diversidade, escolhemos duas
comunidades indígenas para participar do projeto:
Kumene, da etnia Palikur do Amapá, e a aldeia Guarani Kaiowá de Te’ýikue.
Durante o período colonial brasileiro, 38% dos africanos que foram trazidos à força para serem escravizados nas Américas vieram para o Brasil. As estimativas
apontam entre 3,5 a 4 milhões de pessoas oriundas
de diversas regiões da África. Angola e todo o litoral
do golfo da Guiné eram, até o século XVIII, os principais fornecedores de escravos ao Brasil, sendo que
os principais grupos étnicos que contribuíram para o
povoamento do território brasileiro foram os bantos,
da região de Angola, Congo RDC e Moçambique; os
sudaneses, originários do golfo da Guiné e do Sudão;
e os maleses, sudaneses islamizados.

Além do enorme legado cultural, muitos conhecimentos tecnológicos da atualidade têm suas raízes nas civilizações indígenas pré-colombianas, que desenvolveram técnicas para a fabricação de barcos e navegação,
de construção de casas, manufatura de cestos, cerâmica e tecelagem. Na tecnologia da produção de alimentos, os indígenas são responsáveis pela introdução de
uma imensa variedade de espécies na dieta europeia,
além do conhecimento das propriedades medicinais
das plantas. Apenas para citar alguns exemplos, a
mandioca, o milho, a batata e as redes eram desconhecidos na Europa no século XVI.

Os africanos que para cá vieram, trouxeram consigo
sua cultura e saber milenar, e foram responsáveis pela
introdução no Brasil de técnicas agrícolas avançadas
para a época, além de deterem conhecimentos em cerâmica, fundição e exploração aurífera.

Apesar de reduzida a um quinto desde a chegada dos
europeus, os Povos Indígenas ainda estão presentes nas
cinco regiões do Brasil; são hoje em torno de 900 mil
indivíduos, sendo que aproximadamente dois terços
estão concentrados nas áreas urbanas e apenas uma
terça parte da população indígena brasileira perma-

Durante o regime escravocrata no Brasil, os negros sofreram um grande número de abusos. A dura rotina
de trabalho e a realização de tarefas que exigiam um
grande esforço físico, somadas a má alimentação, castigos e punições desmedidas, faziam com que o tempo
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de vida de um escravo não ultrapassasse dez anos. Mas
toda essa violência contra a raça negra não era aceita
de forma passiva pelos escravos e, dentre as diversas
formas de resistência, a mais temida pelos senhores
era a fuga seguida da formação de aldeamentos coletivos, os quilombos. A fuga era para o escravo a solução
mais simples contra a violência da dominação branca,
representava a libertação do sofrimento imposto pela
escravidão e era facilitada pela grande extensão de terras sem ocupação efetiva no país.

Visando contemplar a diversidade da população brasileira, as comunidades participantes foram selecionadas
em diferentes regiões do país: aldeia indígena Palikur
de Kumene, no município de Oiapoque, no Amapá, e
aldeia Guarani Kaiowá de Te’ýikue, em Caarapó, no
Mato Grosso do Sul; as comunidades quilombolas de
Conceição das Crioulas, localizada em Salgueiro, Pernambuco, e de Lagoa das Emas, em São Raimundo
Nonato, no Piauí, além do bairro do Cururuquara,
em Santana de Parnaíba, São Paulo.

Nesses espaços, homens e mulheres negros organizavam uma produção agrícola autônoma e formas
de organização sociopolítica peculiares. Ao longo de
quatro séculos, os quilombos representaram um significativo foco de luta contra a lógica escravocrata. Para
representar esse símbolo da resistência do povo negro,
convidamos para participar do projeto duas comunidades quilombolas: Lagoa das Emas, no Piauí, e Conceição das Crioulas, em Pernambuco, além do Cururuquara – bairro que teve origem em uma fazenda
de escravos libertos.

Em parceria com as secretarias de Educação locais, foram realizados três encontros de sensibilização com
os educadores, que contaram com a participação da
equipe do projeto, dos palestrantes Andréa Ferreira,
Aline Magna, Christian Moura, Kiusam Oliveira e
Rosa Andrade, dos coordenadores pedagógicos e dos
professores dos municípios de Salgueiro, São Raimundo Nonato, Macapá, Santana de Parnaíba e Caarapó.
Foram momentos de reflexão sobre direitos humanos,
relações étnico-raciais no ambiente escolar e respeito
às diversidades, e de compartilhamento de subsídios
teóricos e práticos para a implementação da Lei no
11.645/2008 e sua importância enquanto ferramenta
de combate à discriminação racial no Brasil.

Apesar da imensa contribuição cultural e econômica dos indígenas e africanos na construção do Brasil,
essas populações ainda não têm o devido reconhecimento e o merecido espaço na sociedade brasileira.
Buscando contribuir para mudar esse quadro, o projeto Olhares Cruzados na Diversidade desenvolveu
ações junto a cinco comunidades tradicionais brasileiras, que são mostradas aqui pelo olhar das suas crianças e adolescentes.

A Lei no 11.645/2008, que altera a Lei no 9.394/1996,
esta modificada pela Lei no 10.639/2003, estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional para incluir no
currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade
da temática “História e cultura afro-brasileira e indígena”. Isso implica a necessidade de abordar a temática em questão de forma transversal no currículo da
educação básica, que inclui os ensinos Fundamental
e Médio.

O projeto teve duas linhas principais de atuação e
envolveu dois públicos-alvo distintos: oficinas com
estudantes de escolas públicas em comunidades tradicionais e encontros com educadores dos municípios
onde estas estão localizadas.

As demais ações do projeto foram voltadas para as
crianças e adolescentes dessas cinco comunidades e ti12

veram como objetivo replicar a metodologia do Olhares Cruzados, desenvolvida ao longo de dez anos, e
que contemplou cerca de 1700 participantes de 54 comunidades tradicionais e de baixo desenvolvimento
relativo em onze países além do Brasil: Angola, Moçambique, Haiti, Senegal, Congo RDC, Bolívia, Mali,
Cabo Verde, Guiné Bissau, Paraguai e Etiópia.

lescentes, contribuiu para um maior conhecimento e
valorização da história e trajetória das suas próprias
comunidades, facilitando a compreensão das diferenças e a identificação das semelhanças entre elas.
Os desafios impostos para trabalhar um tema tão
complexo quanto a diversidade, respeitando as diferenças culturais e geográficas existentes, exigiram um
constante processo de reflexão e de ajustes pensados
em conjunto por uma equipe solidária e parceira, que
saiu mais unida e enriquecida de cada encontro.

Em um primeiro momento, foram realizadas viagens
de articulação às cinco comunidades envolvidas para
a apresentação da proposta do Olhares Cruzados na
Diversidade, para que, com a participação ativa da comunidade e dos professores locais, fossem planejadas
as ações do projeto.

Viagens estressantes devido à dificuldade de acesso a
algumas das comunidades fizeram com que as expedições se tornassem verdadeiras aventuras. A rotina
exaustiva das oficinas, hábitos alimentares diferentes,
falta de compreensão do idioma (haja visto que tanto
os Palikur quanto os Guarani Kaiowá falam idiomas
próprios), foram algumas das dificuldades superadas
graças ao apoio que recebemos em todos os locais
onde trabalhamos e à solidariedade e parceria da nossa equipe.

As viagens para a realização das oficinas contaram
com a participação de uma equipe de consultores, documentaristas e arte educadores que conduziram debates sobre direitos humanos e garantias individuais,
com base no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) e oficinas sobre cidadania, redação de questionários e fotografia, para que os alunos elegessem e
produzissem entrevistas com pessoas da comunidade
que se destacam em diferentes áreas de importância
para o desenvolvimento local. Paralelamente, as crianças desenvolveram apresentações sobre as temáticas
dos seus grupos. Alguns elaboraram roteiros, cenários
e ensaiaram sets de teatro para apresentar à comunidade dramatizações das situações vivenciadas nos seus
cotidianos.

Este livro apresenta o registro e o resultado dessa trajetória de quase dois anos e um resumo das atividades
desenvolvidas com e por crianças brasileiras de origens distintas, que deram mais um passo na direção
da compreensão e do respeito aos direitos humanos e
da valorização das nossas raízes indígenas e africanas.

As ações que foram desenvolvidas em cada uma das
comunidades tiveram como proposta a reflexão sobre
os contextos individuais e coletivos dos participantes,
com o objetivo de ampliar o conhecimento da sua
própria realidade, visando apresentar as comunidades
umas as outras. Esse processo, para além da ampliação dos horizontes geográficos dessas crianças e ado13
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CURURUQUARA

Mato Grosso e Goiás. Nesses tempos, as atividades
econômicas da região, na época habitada por cerca de
150 famílias de colonizadores, eram apoiadas na mão
de obra escrava. Inicialmente, os bandeirantes submetiam ao trabalho forçado os indígenas evangelizados,
que sequestravam em populosos aldeamentos próximos, prática que posteriormente foi substituída pelo
trabalho de africanos escravizados, cujas famílias e
descendentes permanecem até hoje na região.

Quem foi que disse?
Quem que falô?
Que no Cururuquara
Não havia sambadô
Nome de origem indígena, tradições de origem africana e festas que seguem o calendário religioso católico
– o que poderia parecer uma tentativa de descrever
exemplos de toda a diversidade que pode ser encontrada nas páginas desse livro, na verdade se refere a um
só lugar: o Cururuquara. Lá, todos esses elementos,
intimamente relacionados com a história da região, interagem para formar a identidade do bairro, que estando a poucos quilômetros de um grande centro urbano
como a capital paulista, preserva uma paisagem rural
e consegue manter uma atmosfera de tranquilidade,
marcada por um rico patrimônio de história, cultura
e tradição. Sendo um bairro de maioria negra desde
sua fundação, a cultura tradicional de influência africana é a predominante. O Cururuquara é um bairro
de Santana de Parnaíba, que está separado da sede
do município pela rodovia Castelo Branco e que, por
ter sido transformado em um distrito industrial, vem
atraindo empresas que estão se instalando na região,
alterando a sua vocação rural original.

O bairro do Cururuquara surgiu mais tarde, lá no
século XIX, tendo no ano de 1888 – com a assinatura da Lei Áurea, determinando a abolição oficial
da escravatura – seu grande marco. A história do que
aconteceu a seguir, que também faz parte daquela da
origem do bairro, se mantém viva graças à tradição
oral, sendo que durante décadas foi passada de geração em geração. Conta-se que, após a abolição, os escravos de Nhô Bueno, um fazendeiro da região, foram
até a Capela de São Benedito, padroeiro dos negros,
para agradecer o santo e comemorar a sua libertação.
Segundo os relatos, os negros libertos passaram quatro dias festejando no local, cantando, dançando e
tocando samba de bumbo. Em homenagem ao santo,
plantaram quatro palmeiras em frente à capela, que
permanecem até hoje lá em frente à capela do Cururuquara. Desde então, os ex-escravos e seus descendentes passaram a se reunir todos os anos no local para
festejar e relembrar a data, dando origem à centenária
Festa do Cururuquara, que completou em 2015 seu
128o aniversário. Celebrada anualmente no dia 13 de
maio para comemorar o fim da escravidão e o louvor
a São Benedito, esta festividade foi crescendo e se popularizando ao longo do tempo, recebendo apoio do
município e muitos visitantes, ao mesmo tempo em
que manteve uma série de tradições originais.

Santana de Parnaíba localiza-se na zona metropolitana de São Paulo e conta hoje com uma população
de mais de 100 mil habitantes, que teve origem em
um povoamento de 1580, que passou à vila colonial
no início do século XVII, como um dos pontos mais
importantes de partida das bandeiras, em virtude de
sua localização estratégica às margens do rio Tietê e
da antiga rota de interiorização aos atuais estados de

Tradicionalmente, uma imagem de São Benedito per17

manecia na casa de um dos moradores da comunidade
durante o período de um ano e, no dia 13 de maio, os
fiéis iam até o local onde estava a imagem e a levavam
em procissão até a Igreja de São Benedito, onde era
celebrada uma missa. Depois da missa, do samba de
bumbo e demais festividades, a imagem seguia em cortejo até a casa de outro morador, onde permaneceria
até o próximo ano. Após a doação de uma imagem de
Nossa Senhora do Carmo à comunidade na década de
1960, passaram a ser realizadas duas procissões. Uma
saía da Igreja de São Benedito com uma imagem da
santa, e outra saía de Capelinha com uma imagem de
São Benedito. As duas procissões se encontram, num
momento marcado por uma queima de fogos, e seguem juntas para a igreja onde será celebrada a missa.

mente essa manifestação cultural em diversas cidades
do Oeste paulista, a principal característica do ritmo é
que o instrumento mais grave, no caso a zabumba, é o
solista enquanto os demais fazem a marcação.
A música é acompanhada pela dança, dando caráter
festivo a essa manifestação. Costuma-se ter duas fileiras de sambadores: uma de tocadores e outra de dançadores, que realizam coreografias livres, porém com
algumas características em comum. Tradicionalmente, a participação das mulheres se restringia à fileira de
dançadores, mas hoje elas participam ativamente das
duas funções.
Atualmente, tem-se promovido cada vez mais a conscientização da população sobre a importância de
valorizar e preservar a cultura tradicional local, evidenciando a contribuição dos africanos e afrodescendentes para a formação da sociedade parnaibana.
Nesse contexto, iniciativas como o Ponto de Cultura,
criado no bairro, surgem como instrumentos valiosos
para registrar, estimular e promover a cultura local. Os
sambadores destacam particularmente a importância
do envolvimento dos jovens para manter a tradição
viva, já que muito se baseia na transmissão oral do
conhecimento.

Após a missa, ocorre o Levantamento de Mastro. Tal
mastro é socado pelos participantes da festa, uma vez
que existe a crença que esta ação traz bons fluídos.
Também compõem as festividades outras tradições
religiosas e culturais, como a Reza Cabocla, apresentações de diversos grupos de samba de bumbo e uma
grande quermesse.
Para quem conhece o bairro, é impossível pensar no
Cururuquara e não pensar no samba de bumbo. Introduzido no local pelos negros recém-libertos, a tradição sobrevive através de gerações de sambadores, que
se apresentam anualmente na Festa do Cururuquara e
em outras ocasiões festivas.

Endereitô
Endereitô
Endereitô
Nosso samba endereitô

Tradição, registrada pelo escritor Mario de Andrade
como “Samba Rural Paulista”, surgiu nas senzalas das
fazendas cafeeiras do Oeste do estado, caracterizando-se por um ritmo de origem africana. O samba de
bumbo conta, além do bumbo, com instrumentos
como a caixa, a zabumba e o chocalho. Segundo o
antropólogo Marcelo Manzatti, que estudou extensa-

O nosso samba só endereitô
Porque São Benedito
Lá no céu,
Abençuô
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oficinas com as crianças do cururuquara
e encontros com os educadores de santana de parnaíba
Alex Silva dos Santos | Ana Júlia F. Alves | Anderson Costa | Catharina Hosana Alves de Souza | Eduardo
Soares Bezerra | Felipe Brás Batista | Fernanda Alves Cardoso | Fernando Marcelino da Silva | Gabriel
Leonardo M. Macedo | Geovana de Souza Florentino Bezerra | Hannah Reis Marcondes | Ingrid Gomes
da Silva | Jaqueline Jesus Cardoso | João Vitor Ramos Pedroso | Kauane Pinheiro da Conceição |
Maria Vitória Oliveira da S. Pontano | Mariana Vieira Farias | Marina Vitória de Souza Valeriani | Moises
de Paulo Silva Neto | Monique Cardoso | Orlando Ribeiro dos Santos | Paulo Vitor Andrade da Silva |
Robson Cardoso dos Santos | Ryan Pereira Coimbra Ferreira | Sarah Hellen Saviano de Jesus | Stephanie
Siqueira D. M. Gomes | Tamara Santos de Oliveira | Tamires P. da Silva | Tamires Santos de Oliveira | Thalia
Oliveira de Freitas | Viviane Aguida dos Santos | Viviane Oliveira da S. Pontano | Wesley Joel de Oliveira
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entrevista sobre cultura

Fátima Muro

Trabalhei no Cururuquara de 1996 a 2000, quando eu
era da área social, onde nós levamos algumas atividades artesanais. Atualmente, nós temos o trabalho do
Ponto de Cultura e iniciaremos também em breve a
capoeira na Associação. Estamos no momento mobilizando a comunidade para que seja construída, de uma
forma bastante participativa com a comunidade, num
sistema de cooperação, uma quadra poliesportiva. O
nosso objetivo é levar atividades culturais, não só a
capoeira, mas também artesanato e música, que é um
direito dos moradores do Cururuquara. Acreditamos
que não será algo realizado de imediato, porque há
toda uma estrutura a ser montada, mas acredito que
até o próximo ano tenhamos mais atividades para as
pessoas que residem no Cururuquara.

Pedagoga e Secretária de Cultura de Santana de Parnaíba
Qual é o seu nome? Quantos anos você tem?
Meu nome é Fátima Muro e tenho 50 anos.
O que você faz?
Sou pedagoga e secretária de Cultura de Santana de
Parnaíba.
Para você, o que é cultura?
Cultura é raiz, são os costumes de uma comunidade,
família, local, forma de se vestir, alimentação, forma
de agir de um grupo de pessoas de certa localidade.
Todos nós viemos de alguma cultura, nossa família já
traz consigo uma tradição.

Qual a sua colocação sobre diversidade?
Eu acho que vocês como protagonistas têm uma missão que é árdua, para que todos tenham conhecimento de que todo ser humano, independente dessa diversidade, tem direitos que precisam ser respeitados.
Então, é um desafio para vocês, pois esses direitos já
existem no papel há tanto tempo, mas nunca foram
observados, e agora nós precisamos fazer com que todos os observem.

O que você faz pela sua cidade?
Eu tento levar as atividades culturais para todos os
bairros, pois como secretária de Cultura eu acho que
é um direito de todos. É um dever meu planejar para
que todos tenham acesso às atividades culturais. Eu
procuro respeitar as culturas de cada localidade para
que as pessoas possam estar integradas dentro dessa
política, que é uma política básica em atenção à sociedade.
Quais seus planos para o Cururuquara?
Cururuquara é um bairro maravilhoso com uma história e uma cultura local. Meu plano é que consigamos
fortalecer a cultura local, que a gente faça com que outras pessoas conheçam e que os moradores do Cururuquara sintam-se orgulhosos por estarem morando ali.

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Robson Cardoso dos
Santos, Jaqueline Jesus Cardoso, Ryan Pereira Coimbra Ferreira, Fernanda Alves Cardoso, Orlando Ribeiro dos Santos, Paulo Vitor Andrade da Silva, Felipe Brás Batista.

Qual a ação que você já promoveu para o Cururuquara?
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Entrevista sobre convivência familiar e comunitária

Silvana

Se fosse para deixar uma mensagem para os seus filhos
seguirem na vida, o que você falaria?

Dona de casa e cozinheira, 39 anos

Força, a mãe está com vocês!
Acho bonito esse amor de mãe, porque tem mãe que
não aceita ter o filho, joga no rio, joga no lixo, em
qualquer lugar. Você já se imaginou fazendo isso? E se
abandonassem um bebê na porta da sua casa?

Como você se chama, quantos anos você tem e qual
a sua profissão?
Meu nome é Silvana, tenho 39 anos e sou cozinheira.
Como é ter um filho com deficiência?

Nunca, jamais. Eu me vejo acolhendo um bebê abandonado na rua. Na hora ia acolher, tentar ficar com
ele para mim.

É um aprendizado. Cada dia é plantar uma semente a
mais na sua vida.
Você tem dificuldades com a sua família por conta do
seu filho? Por que motivo?
Sim. Por acharem que ele não deveria estar no meio
da gente.
Para você tem essa diferença de você ter um amor
maior por um filho e por outro ter um amor menor?
A diferença que existe é que um deles, que é o especial, precisa de um pouco mais de atenção, mas o
amor é infinito para todos.
Você acha que bater nos filhos ajuda a educar?
Não, bater não. A gente tem que discipliná-los. Bater
nunca.
Para você, qual a importância da educação familiar?
É a base de tudo.
E seus pais, como te educaram?
Rigorosamente.
Para você, por algum motivo um filho deve ter ódio
do pai ou da mãe?

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Tamires P. da Silva,
Monique Cardoso, João Vitor Ramos Pedroso, Eduardo Soares Bezerra, Stephanie Siqueira D. M. Gomes.

Jamais. O amor é a base de tudo. Onde tem amor tem
perdão, tem paz, tem confiança.
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Entrevistas sobre educação

Laurenço Pinheiro

Priscila

Profissional liberal, 55 anos

Diretora do Colégio Aurélio Gianini Teixeira

Nome completo do senhor, por favor. E idade.

Qual é seu nome? O que você faz?

Laurenço Pinheiro, 55 anos.

Meu nome é Priscila e sou vice-diretora do Colégio
Aurélio Gianini.

O que o senhor acha da educação? Você educa batendo ou conversando? Por quê?

Como é coordenar uma escola?

O senhor acha que educou seus filhos bem? Com boa
educação?

É um trabalho muito difícil. Um trabalho que a gente desenvolve com bastante dedicação, todos os dias
somos desafiados. A gente procura sempre realizar da
melhor maneira possível para poder dar uma educação de qualidade para aqueles que estão envolvidos na
escola. É bem trabalhoso!

É, o que eu pude fazer eu acho que eduquei, né?

Você acha que se educa batendo? Por quê?

A educação em casa é a mesma que na escola?

Não. Porque eu acho que nada como uma boa conversa, uma conversa franca. Porque nem sempre bater é a
melhor solução.

Conversando, porque batendo não é educação.
Por que a educação é a coisa mais importante?
Porque a educação é tudo na vida da pessoa.

Na escola a educação é boa, mas em casa tem que ser
melhor ainda.

Você acha que se educa melhor na escola do que em
casa?

Quando o senhor estudava, a escola dava uma boa
educação?
Dava. Nossa escola naquele tempo, a gente estudava,
a escola era uma boa educação para a gente. Não estudava o tanto que a gente tem a capacidade hoje, mas a
gente foi bem educado, graças a Deus.

Não. Acho que tem que haver uma parceria entre a
escola e a família. Ninguém educa sozinho. O aluno, a
criança, ela não tem uma educação só na escola. Acho
que tem que ser as duas partes unidas para poder educar. Nem só a casa, nem só a escola.

A educação do senhor foi igual à dos seus irmãos?

Você vê preconceito na escola? Como lida com isso?

Não. Eu acredito que para mim, cada um tem seu
modo de educação. Mas a minha, eu me senti muito
bem com minha educação e meus professores.

Acho que hoje em dia a gente tem trabalhado bastante o preconceito. A gente procura resolver, quando a
gente percebe alguma coisa, através de uma conversa,
uma orientação.

O senhor acha que a educação não sendo tão boa
pode levar à briga?

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Kauane Pinheiro da
Conceição, Ana Júlia F. Alves, Geovana de Souza Florentino Bezerra,
Marina Vitória de Souza Valeriani, Gabriel Leonardo M. Macedo,
Wesley Joel de Oliveira.

Não. A educação não pode levar à briga. Educação é
educação, é a melhor coisa que tem no mundo.
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Entrevista sobre esporte e lazer

maria de fÁtima

Já, mas isso é coisa que a gente conversa e tira das
pessoas.

Professora de Educação Física, 50 anos

Como você se sente dando aula de Educação Física?
Profissionalmente, feliz!

Olá, professora! Nós somos do Olhares Cruzados e o
nome do nosso grupo é Esporte e Lazer. A gente vai
fazer umas perguntas para a senhora agora. Qual é o
seu nome? E sua idade?

O que você acha dos seus alunos?
Tudo de bom.
Qual é o esporte que você mais gosta?

Maria de Fátima Domingues, 50 anos.

Handebol.

Onde você nasceu? Onde você mora?
São Roque.
Já trabalhou com portadores de deficiência? Se sim, a
escola era adaptada para isso?
Sim. Não, a escola não, eu que tive que me adaptar.
Durante sua vida profissional, o que mais marcou a
sua vida?
Os meus alunos.
Na sua opinião, todo mundo tem direito à esporte e
lazer? Por quê?
Com certeza. Porque isso faz parte do cotidiano dos
alunos, das crianças e tudo mais.
Alguma vez na sua vida você sofreu algum tipo de
preconceito?
Muitas vezes.
Algum aluno seu já sofreu algum tipo de preconceito?
Com certeza.
Você acha importante abrir um espaço para esporte
público no Cururuquara?
Com certeza.

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Mariana Vieira
Farias, Catharina Hosana Alves de Souza, Sarah Hellen Saviano de
Jesus, Fernando Marcelino da Silva, Maria Vitória Oliveira da S.
Pontano, Tamara Santos de Oliveira.

Algum aluno seu já sofreu preconceito por praticar esporte feminino ou masculino?
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Entrevista sobre diversidade

norberto de oliveira rocha

Como você poderia melhorar a estrutura do bairro
para pessoas com deficiência física?

Motorista, 60 anos

Seria bom que o prefeito mesmo mandasse uma casa
pra cá para tomar conta deles. Eu já trabalhei com
isso. Se eu pudesse faria isso, iria atrás, faria uma casa
para essas pessoas, providenciar cadeira de rodas que
não tem quando as pessoas precisam.

Qual é seu nome? Qual a sua idade?
Norberto de Oliveira Rocha, 60 anos.
Qual é sua profissão?

Existe afrodescendente dentro da sua família ainda?

Motorista.

Existe eu, a minha mãe que é viva ainda. Minha família.

Onde você nasceu? E de onde você veio?
No bairro Cururuquara. Daqui de Santana de Parnaíba, Cururuquara mesmo.

Como era o preconceito com os homossexuais antigamente? As pessoas aceitavam os gays, homossexuais,
travestis, lésbicas?

Existem algumas pessoas indígenas na sua família?

Era difícil de viver. Se escondia muito, né? Agora que
tá liberado, mas antes não. Não aceitava não. Inclusive
meu pai chegou a desmaiar quando ele descobriu que
um dos filhos era.

Sim, minha avó.
Como era a sociedade do Cururuquara antigamente?
Antigamente aqui tinha mais roceiros, pessoas que tomavam conta de chácaras.

Então você acha que mudou muito o hoje para o antigamente?

O que é o samba de bumbo pra você?
O samba de bumbo aqui começou com meu bisavô,
ele era escravo. Fizeram três dias de samba e nós continuamos essa tradição ao longo do tempo.

Bastante. Mudou para caramba, e como mudou, né?

O que você acha que mudou na comunidade?

Ainda existe muito preconceito sobre isso aí.

Você acha que as pessoas são muito preconceituosas
sobre isso hoje em dia?

Aqui nós tentamos mudar e está mudando bem, o
bairro está melhorando, a gente já vem lutando por
isso faz tempo.
Qual é a origem da sua família?
África.

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Thalia Oliveira de
Freitas, Moises de Paulo Silva Neto, Alex Silva dos Santos, Tamires
Santos de Oliveira, Ingrid Gomes da Silva, Hannah Reis Marcondes,
Viviane Oliveira da S. Pontano, Anderson Costa, Viviane Aguida dos
Santos.

Quais eram os hábitos dos antepassados?
Eles mesmos faziam o tijolo, a farinha, essas coisas
eles faziam tudo.
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Guarani Kaiowá
Aldeia Te’ýikue
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Os Guarani1 ocupavam, quando da chegada dos

Guarani kuéra oiko va’ekue oguãhẽ ramo guare mbaíry kuéra século XVI pe, tuicha eterei ñande retã ko
yvy porã América do sulpe. Pe yvy iñeypyrũ ituichakue yguasu rembe’ygui Santa Catarinape, ysyry
guasu Paraguai kótare, Parana ha ambue, oguahẽ
yvy aturu guasu guýrehe hérava Cordilheira dos Andespe. Oñepyrũ jave ojejapo estados nacionais, Guarani kuéra yvy omonda pa umi karai kuéra, omoambuepa ave gueko kuéra. Ñamondo ramo ñande resa
mba’éichapa oñepyrũ estado nacionais, jaikuaa hína
mba’éichapa ojapo Guarani kuérape oipe’a rire ijyvy
ha avei omomba’apo asy ichupe kuéra, tuichave rei oho
pe estado nacionais javeve. Ko século XXI pe oñembopypukuve ha oñemombareteve, upéicha ojeguerohai
guarani kuéra ko século XXI pe oiko hárupi ko Brasil ha Paraguáipe, ko mba’e ko’anga rupi oñembohéra
pyahu agronegóciope.

primeiros colonizadores, no século XVI, um amplo
território nas terras baixas da América do Sul, que ia
desde o litoral de Santa Catarina, ao longo dos rios
Paraguai e Paraná, entre outros, chegando até às franjas da cordilheira dos Andes. Após a constituição dos
estados nacionais, os Guarani confrontam-se com a
crescente penetração de novas frentes de ocupação
de seu território, alterando, profundamente, as suas
condições de vida. Lançando um olhar sobre esse longo processo que se segue à implantação dos estados
nacionais, percebe-se que os tempos, as formas e os
impactos sobre os Guarani, da ocupação do território
indígena e da exploração de sua mão de obra, mostram-se crescentemente diferenciadas em cada estado
nacional no decorrer do século XX, adquirindo, porém, características mais próximas e comuns no final
desse século e início do século XXI, em decorrência da
presença, em ambos os lados da fronteira do Brasil e
do Paraguai, de uma nova frente de ocupação, caracterizada pelo agronegócio.

Jaipe’a ramo ñande reságui pe cenário nacionalgui,
mamópa ohóta Caagua (terã montese), oiko va’ekue
ka’aguýre, ohecha ichupe ambue país pe ojetopa ramópe pe frente de expansãope. Omoĩ ichupe pe desenvolvimento ha ocupação renondépe pe ijy’yvy kuéragui ha
oikotevẽ hese omba’apo haguante terã nomoĩ porãiva
ha ojepe’a va’erã. Estado ndohechasei terã naimandu’a
sei direito indígena rehe, ijyvy rehegua, ndahetai oĩ
idireito ha oĩ ramo lei oho hese mbegue terei, ko século
XX pe omoĩse ramo ichupe idireito.

Retirados dos cenários nacionais mais amplos, o destino dos Caaguá (ou Monteses), que viviam na mata,
passa a ser decidido no contexto restrito das frentes
de expansão interna de cada país. São postos à margem do processo de desenvolvimento e de ocupação
de seus territórios, sendo considerados apenas como
eventual mão de obra e/ou como estorvos a serem
eliminados. Os novos estados ignoram e se omitem
ante os direitos indígenas à terra, apesar da incipiente
legislação, que surge lentamente a partir do início do
século XX, buscando garantir estes direitos.

Upéicha Paraguai ha Brasilpe umi tuicha empresa
oipe’ava recurso naturais (erva mate ha madeireira)
oñemoĩngue Guarani ha Kaiowá terã Paĩ yvýpe, ojapo ramo jepe mba’aporã upehárehe oñongatu ijy’yvy
pe século XX peve, ndohejai rehe oike projeto de colonização upépe, upéicha ramo omoĩ ramo’ã monopólio
ha ndaipóri peteĩ projeto “civilizatório ojehecha haguã
ha avei colonização”. Iñambue va’ekue oñemoĩ ramo
guare pe Colônia Agrícola de Dourados, CAND, Mato

Curiosamente, tanto no Paraguai como no Brasil, as
grandes empresas de exploração de recursos naturais
(erva-mate e madeira), instaladas dentro do território
Guarani, Kaiowá e Pai~, apesar da violenta exploração
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da mão de obra, acabam sendo fator de resguardo de
grande parte deste mesmo território até a metade do
século XX, por impedirem projetos de colonização da
região, que poriam em risco seu monopólio, e por não
terem um “projeto civilizatório explícito e nem de colonização”. Já bem diferente é a situação criada pela
Colônia Agrícola de Dourados (CAND), em Mato
Grosso do Sul, MS, no Brasil. Um projeto claramente
colonizador que, além de ocupar o território Kaiowá
e efetuar o seu desmatamento, tem a presença de colonos, o que traz toda sorte de constrangimentos ao
modo de vida indígena.

Grosso do Sulpe,MS Brasilpe, pe projeto colonizador
oipe’a rire Guarani Kaiowá yvy oitypa ka’aguy, ha oĩ
ave colonos kuéra ha upéa ombogue ohóvo Guarani
kuéra reko ete.
Brasilpe pe demarcação michĩ ete reserva ojapo
va’ekue upéva Serviço de Proteção ao Índio SPI, ojapo
va’ekue pe 1915 ha 1928 peve ha omoĩ va’ekue cidade
ha vilarejo kótare, ombo’yvy uka mbaretépe ava Guarani ha Kaiowá, upeháre oheja ijy’yvy tee upe colonização pe oipyhy haguã ha oguerupa reserva pe ichupe
kuéra, ojejapo tembiaporã ichugui, upe mba’e omoambuepa hekópe, tekotevẽ upeháre ojejapo mba’éichapa
ñanemoĩ porã pyahúta upépe.

No Brasil, a demarcação de pequenas reservas, por
parte do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), entre os
anos de 1915 e 1928, relativamente próximas a cidades
e vilarejos, para aldear os índios Guarani e Kaiowá,
traduziu-se na liberação do território indígena para a
colonização e a redução dos índios em reserva de mão
de obra. Esse processo gerou inúmeras mudanças no
cotidiano indígena, em especial, criou desafios novos
para a sua organização social. Precarizou, profundamente, a sustentabilidade dos índios aí localizados,
tornando-os, crescentemente, dependentes das políticas de segurança alimentar do governo e do aporte
de recursos externos. Transformou povos que, durante
séculos, produziram alimentos não só suficientes, mas
abundantes, como atesta a documentação histórica,
dependentes do fornecimento de cestas básicas e de
toda a sorte de ajudas externas.

Oñemoĩ vaimba pe sustentabilidade rehegua ha ojekopa pe política de segurança alimentar pe governo mba’e
rehe ha okáguio recurso externo rehe. Omoambue
Guarani reko, ymave rupi, ojapo va’ekue heta tembi’u
oiko porã haguã, upéicha omombe’u documentação
histórica, ko’anga ojeko cesta básica rehe ha ñepytyvõ
okáguio oúva rehe.
Ko’ápe oñemombe’u háicha Guarani ha Kaiowá oñesarambi va’ekue pe núcleo macro familiarespe, ndojeko véi avave rehe, oñemohesakã va’ekue ichupe kuéra
ñanderu terã tekoharuvicha, tendonta imarangatúva.
Noĩporã véi jave oiko hápe oho va’ekue ambue tekohápe pe tekoha guasúpe. Upéicha ojapo tekoha pyahu.
Ojapo ramo guare confinamento opa ambue pehegue oñembyaty pe reserva indígenape, upéva ojapo
va’ekue SPI, omosambyhy haguã opa pehegue tekoha
herava “aldeia”, ojapo ave uperamo guare “capitão”, ha
omombarete ichupe SPI kuéra. Upéicha tekotevẽ oiko
há avei oikotevẽ yvy michime ha oiko arã ave ambue
mburuvicha ndive.

Como já afirmado, os Guarani Kaiowá espalhavam-se
em pequenos núcleos macrofamiliares, autônomos,
sob a autoridade dos mais velhos, ñanderu ou tekoharuvicha, líderes de perfil marcadamente religioso. Quando a situação em determinado espaço, por diversas
razões, se tornasse inadequada, buscavam outros espaços, dentro do mesmo grande território. Novas aldeias

Heta jahecha oiko vaipa ñande rekohápe ñane hente
kuéra, heta oĩ ojejukáva, oiko asýva, upéicha jaha jaiko
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se constituíam. O processo de confinamento obrigou
esses núcleos a buscarem abrigo nas reservas demarcadas pelo SPI, que, para administrar esses “ajuntamentos” de índios e aldeias, criou a figura dos capitães,
líderes indígenas mais familiarizados com o modo
de vida ocidental, nomeados, arbitrariamente, líderes
máximos dentro das reservas. Dessa forma, além de
conviver e disputar lotes cada vez mais reduzidos com
outros grupos macrofamiliares, tinham que se submeter à autoridade de lideranças estranhas.

asypa ko’anga rupi ñande rekohape pe jeiko asy he’ise
ñasarambi haguã mo’ã ha heta ohóva opyta tape kóta
rehe avei cidade rehe, upea ha’e mante oñekañy, opa
mba’e jeiko asýgui.
Antonio Brand

O aumento, verificado nos últimos anos, da violência interna e dos índices de suicídio entre esses índios
é, certamente, um indicativo importante para avaliar
o grau de tensão e profundo mal-estar dentro das terras indígenas. Essa violência é, inclusive, uma das causas para os deslocamentos de muitas famílias para a
beira de estradas e/ou periferias urbanas, percebidas
pelos índios como únicos espaços nos quais ainda é
possível, embora em condições precárias, deslocar-se
ou desenvolver a prática do oguata (caminhar), em casos de conflitos e/ou tensões de diversas ordens.
Antonio Brand
Professor, indigenista e historiador

1 São três os grupos Guarani que mais se destacam: os Mbyá, os
Ñandeva ou Chiripá e os Kaiowá (ou Pai Tavytera, no Paraguai),
sendo que, no Brasil, somente os Ñandeva ou Chiripá se autoreconhecem como guaranis.
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oficinas com as crianças de Te’ýikue
e encontros com os educadores de caarapó
Abias de Souz a Mendes | Aldemir Ramires | Andreia Castel ão | Cafauro Fernandes Benites |
Caroline Benites | Cleomir de Souz a | Dalmil a Bengino Martins | Danierica Quevedo Vera
| Eidiely Cavanha Daniel | El aine Fernandes | Elizete da Silva | Gionei Vilhalva | Gutibergue
M. Benites | Hemerson Carlos Cavanha | Kueitiane Soares | Kueli Cavalheiro | Maylekson
Almeida | Regiane Garcia | Rol aine Ramires | Ronison Vilhalva | Tis siane Araujos Freitas
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Entrevistas sobre terra e moradia

Agripino Benites

Agripino Benites pe

Liderança, 58 anos

Mba’eixa nde réra? Mbovy ro’y rereko?
Xe réra ha’e Agripino Benites. Areko 58 ro’ýma.
Mba’e nde rejapo? Mba’eixagua nerembia’po?
Xe amba’apo ko’ape mbo’eroýpe mbohapy ro’ýma.
Mba’erepa Mato Grosso do sul pe oῖ heta eterei yvype
jeike?
Upéva ha’e peteῖ jehupity ojejapo va’ekue oreve guarã
roipyhy jevy haguã opamba’e, yma ojepe’a va’ekue ore
hegui. Upéagui, ore roguereko ore resendeha ha ore
mbopu’akáva oῖva kuatia guasu jehai pyre mburuvixa
kuéra rembi’apokue Constituição Federalpe. Ore roguereko vointe pu’aka roike jevy haguã ore yvype, yma
ojepe’a va’ekue ore hegui ko’anga ikatu roipyhy jevy.
Karai ha ava kuéra oguerekopa hikuái peteixa jehesa
mondo yvy rehe?
Nahani, karai kuéra oguereko jehesamondo ambue,
ha’e kuéra oipota yvy ixupe kuéra guarãnte onhemitȳ
haguã, ombyai haguante yvy, avei oῖ agrotóxico, ha
hetave ambue mba’e. Karai ndoikói yvy eỹ rehe, yvy
eỹ ha’e ndaikatui oiko, ha’e onhoty, ha’e ojehesa mondo onhoty haguante, onhotyve, terá, hetavente voi
onhemitȳ, ha’e kuéra ohexa yvy karai háixa, hetave
haguante oguereko imba’e, hetavente oguereko haguã
pira pire. Ha ore te’ýi kuérape yvy ha’e teko, tekove
ha’e yvy oreve, mokõi mba’e he’ise oreve. Ore reko ha’e
inhambue, ava kuéra ndahaéi ko onhemitȳ hetava,
onhangareko kuaave, ka’aguy rehe, ndahaéi peteῖ te’ýi
karaixa. Karai kuéra katu oity yvyra kuéra, ombyai,
ohapy ha ogueraha onhemu haguã, ha avei ombyaípa
ka’aguy hovy porã. Ha te’ýi kuéra katu onhangareko
porã, mokõiveva ijehesa mondo inhambue ojoéhegui.
Ndahaéi guarani ha kaiowá, pero enteroveva te’ýi kuéra maguive onhangareko kuaa ka’aguy hovy porã rehe,
upéva ha’e peteῖ mba’e repy te’ýi kuéra oguerekova.

Qual é o seu nome? Quantos anos você tem?
Agripino Benites. Eu tenho 58 anos.
O que você faz? Qual o seu trabalho?
Eu trabalho aqui na escola há três anos.
Por que em Mato Grosso do Sul tem muita retomada
de terras?
Isso é uma conquista feita pra gente recuperar tudo o
que a gente perdeu no passado. Por isso a gente tem
nossos direitos e nossos deveres que estão garantidos
na Constituição Federal. A gente tem o direito de retomar a terra, até porque a gente perdeu e dá pra recuperar.
Será que em relação à terra, os brancos e nós indígenas
temos a mesma visão?
Não, os brancos têm uma visão diferente, eles querem
a terra só pra eles, pra produzir, pra poluir, ou seja, pra
usar agrotóxicos, entre outras coisas. O branco não
vive sem a terra, sem a terra ele não consegue viver,
ele planta, ele só pensa em plantar, produzir, ou seja,
eles veem a terra só como um banco, só pra lucrar, pra
ter mais e mais dinheiro. Para nós, indígenas, a terra é
vida. Vida é a terra, as duas coisas. A cultura indígena
é diferente, o indígena não é uma pessoa produtiva,
é mais preservador, preserva a natureza, não é como
uma pessoa não indígena. O não indígena desmata,
destrói, queima, leva madeira, vende, destrói a natureza. E o indígena preserva, são duas visões diferentes.
Não só os Kaiowá Guarani, mas o indígena em geral,
preserva a natureza, essa é a riqueza do indígena. Hoje
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nas aldeias está havendo mais reflorestamento, pra
que a mãe terra consiga viver de novo.

Ko’anga tekoha kuéra rupi oῖvema yvyra kuéra nhanhoty pyre jevy, upeixarõ mante ikatu yvy sy oikove
porã jevy haguã.
Mba’eixa yma araka’e yvy ha tekoha renda?
Upéixa, yma jeikoha ndahaéi va’ekue ko’anga guaixa.
Peteῖ pehẽgue oiko va’ekue peteῖ ógape, petei pehẽgue
tuvixa oiko hikuái peteῖ nhe’ẽpente peteῖ óga guasu
pepa oiko hikuái, ha ndoikoi va’ekue sarambihápe,
terá, peteῖ teῖ hóga kuéra rupi ndahaéi ko’anga guaixa. Pehẽgue kuéra oiko va’ekue peteῖ py’a pepa hikuái,
omba’apo ha omarika onhondivepa.

Como era antigamente a terra e a moradia?
Então, antigamente a moradia não era como a de
hoje. Só uma família vivia em uma única moradia,
uma grande família unida em uma casa, e não vivia
esparramado, ou seja, cada um no seu canto, não era
assim como é hoje. Era uma família unida, trabalhava
junto, caçava junto.

Prof. Jesus

Mbo’ehára Jesuspe
Roime ko’ape rojapo haguã ore rembia’po heta mba’e
rehegua ha roipota nde ere umi mba’e rehegua ha yvy
rehegua oreve. Pero nhe’ẽ mboyve ere nde réra ha
mbovy ro’ypa rereko ha mba’epepa remba’apo?
Xe réra ha’e Jesus de Souza – xe réra ka’aguy Kunumi
Apyka Vera Rendyju. Aguereko 27 ro’y. Xe mbo’ehára
ha anhemo’ãrandu ahavo hina marandeko rehegua,
ambo’apyta upéva rehegua.
Nde reiko nde ára rexa ko’ape terá reju ambue tekohágui?
Apy voi xe ára rexa, akakuaa ha ko tekohapy amohen-

Professor, 27 anos
Estamos aqui para fazer o nosso trabalho sobre a diversidade e gostaria que você nos falasse sobre a diversidade e a terra. Mas antes poderia dizer o seu nome
completo, sua idade e sua profissão?
Meu nome é Jesus de Souza – nome indígena Kunumi
Apykavera Rendyju. Tenho 27 anos. Sou professor e
estou cursando história, vou me formar na área.
57

Te’ýikue

Você nasceu aqui ou veio de outros lugares?

da hina xe pehẽgue.
Mba’eixa nde rejehesa mondo tekohapy ojeiko haixa?

Aqui eu nasci, cresci e nesse lugar estou construindo
minha família.

Ko’anga ore reko inhambuema. Ore tekoha, umi
ndahaéiva ava nomeesevei oreve. Ore tekotevễ roipe’a
jevy ore yvy ore mba’e teeva va’ekue. Ndorohekái
ramo jevy roguerekova, ndaikatui moãi roipe’a jevy.
Ore tekotevẽ roime peteῖ nhe’ẽme jevy upéva ojehu
haguã. Roimero onhondivepa ikatuta roipyhy jevy
ore rekohague yma ojepe’a va’ekue orehegui ore yvy.
Ko’anga ore yvy kuéra ndahetavéima ha onhepyrũ miximba. Ha nhambojoja ramo ko’anga nhande rekoha
Te’ýikue, peixa jaha ramo tenondevévo ikatune ojeiko
ojejopypa hápe. Oiko hikuái aguῖ eterei ojóeheguipa,
ha ore retave ramo moõpe rohota roiko? Jajehesa mondo ramo umi mitã kuéra okakuaa va’erã rehe, moõpe
oikota hikuái, umi mitã pyahu kuéra omendapa jave
moõpe ohota oiko hikuái? Tekotevễ jajehesa mondo
onhondivepa, nhambotuvixave haguã nhande rekoha
ha imbareteve haguã nhande nhorãiro nanhaimeiro
peteῖ py’ape onhondivepa mávapa ikatune ojepy’apy
nhande rekoha rehe?

O que você pensa sobre o jeito de ser do Tekoha?
Hoje nosso jeito de ser é diferente. Nosso Tekoha, os
não indígenas não querem nos devolver. Nós temos
que ocupar nossas terras tradicionais novamente, senão procurar o nossos direitos não as teremos de volta.
Nós temos que estar em união para que isso aconteça.
Estar em coletivo para recuperar nossas terras tradicionais. Hoje os nossos territórios são poucos e estão
se tornando pequenos. Comparando hoje o Tekoha
Te’ýikue, futuramente a tendência é estar morando
amontoado. Estão morando muito próximo uns dos
outros, ao aumentar a população onde nós iremos morar? Pensar nas crianças que vão crescer e onde vão
morar, pois jovens de hoje vão construir famílias e vão
morar onde? Temos que pensar juntos, para aumentar
nosso território, para ter forças, se nós não estivermos
em união, quem irá se preocupar sobre nosso Tekoha?

Ndeve mba’eixapa ikatune ipyahúva onhemoingue
avei upepe?

Para você, como os jovens podem se envolver?
Para os jovens ajudarem deveria ter uns que tomem a
frente diante disso. Uma pessoa que possa organizar.
Levar a retomadas para vivenciar e ver a realidade. Os
jovens e alunos devem ir visitar, buscando informações. Deve ter uma organização para levar eles naquele lugar. Registrar, tirar foto, visar meios de tecnologia
para divulgar. Para que os jovens pensem sobre o jeito
de ser, buscar informação e formação para si mesmo.
Nós cada vez mais estamos envelhecendo, para isso os
jovens devem continuar as lutas.

Umi ipyahúva oipytyvo haguã tekotevẽ oῖ umi tenonde ogueraháva íxupe kuéra. Peteῖ tendota ikatuva
amohenda ha ogueraha íxupe kuéra yvy jeikehápe,
ohexauka haguã mba’eixa ojeiko ha ojehasa upepe.
Umi ipyahúva kuéra ha mitã kuéra mbo’eroy peguava tekotevễ oho ohexa ha oheka jekuaapy. Tekotevễ
oguereko peteῖ mohendahára ogueraháva íxupe kuéra upe tekohápe. Omohenda va’erã kuatia rehe, onohẽ
va’erã ta’anga, ha oiporu ambue mba’éva avei ohexauka
haguã. Ikatu haguãixa, umi ipyahúva kuéra ojehesa
mondo haguã mba’eixapa ojeiko, oheka jekuaapy ha
arandu íxupe kuéra guarã voi. Nhande kuéra memete
nhande ka’aruvema jahava, upearã ipyahúva tekotevễ
ogueraha umi tembia’po tenondevo.

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Caroline, Dalmila,
Regiane.
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Entrevistas sobre convivência familiar e comunitária

Mariana

Marianape
Mba’eixa nde réra? Mbovy ro’y rereko?

Estudante, 8 anos

Xe réra ha’e Mariana ha xe areko 8 ro’y.

Qual é seu nome? Quantos anos você tem?

Mba’epa nde rejapo nde rogape?

Meu nome é Mariana e eu tenho 8 anos.

Xe ake tupape ha avei avy’a xe anga irṹ kuéra ndive
ha xe pehẽgue kuéra ndive, xe ajapo kuaa ta’ anga, xe
aikuaa avei opamba’e, ajapo kuaa yvoty, yvyra ha heta
mba’e.

O que você faz na sua casa?
Eu durmo na cama e também estou feliz com meus
amigos e com minha família, eu sei desenhar, eu sei
de tudo, sei fazer flor, árvore e muitas coisas.

Nde sy nanenupãi nde rógape?

Sua mãe não te bate em casa? Como você vive lá na
sua casa?

Nahani.

Não. Eu sei brincar de trango-trango, de corrida e várias coisas, quando eu brinco com meus amigos eu vivo
feliz e em paz. Quando eu vivo com meus amigos eu
falo, eu brinco. Quando estou na igreja, eu canto, faço
muitas coisas. Na igreja, eu canto hino igual a um crente, sou do grupo de evangélicos. Eu fico feliz quando
estou na igreja cantando e fazendo várias coisas.

Xe ahuga kuaa trango- trango, ha jeripara ha heta
mba’e avei, anhembysárai jave, xe anga irũ kuéra ndive xe avy’a eterei ha aime py’aguapy reheve. Aiko jave,
xe anga irũ kuéra ndive xe anhe’ẽ, aime jave tupaope
xe apurahéi, ajapo heta mba’e, tupaope aime jave apurahéi peteĩ ojeroviava Nhandejára rehe avei xagua xe
ha’e tupao pegua, xe avy’a aimejave tupaope, apurahéi
jave ha ajapo opamba’e.

Mba’éixa nde reiko nde rógape?
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Agripino Benites

Agripino Benitespe

Liderança, 58 anos

Mba’éixa nde réra? Mbovy ro’y nde rereko?
Qual o seu nome? Quantos anos o senhor tem?

Xe réra Agripino Benites ha areko 58 ro’y.

Meu nome é Agripino Benites e eu tenho 58 anos.

Mba’eixa umi ipyahúva kuéra ikatune ohexauka porã
umi hente kuéra apytepe?

Como os mais jovens têm que se comportar no meio
das pessoas?

Umi ipyahu kuéra oguerekova 12 ha 17 ro’yva tekotevễ
oikuaa ha oheka itujaveape oporandu haguã ixupe kuéra mba’eixapa nde reko ha onhehekombo’e rupive oiko
kuaa haguã Oĩ ára nde reiporuma nde popohýi reheko
mbo’e haguã nde ra’y kuérape, mba’eixa reinupã terá
ambue mba’epohýi aipóramo, yma va’ekue inhambu’e
mba’eixa rehekombo’e haguã ha ko’angagua, yma xe ru
ha xe sy oinupã ipehẽgue kuéra oĩ ára va’ekue xe avei
ainupã avei ahekombo’e haguã íxupe kuéra, ndahaéi
poxy reheve, ndahaéi ndahayhúigui, ha axukaségui
íxupe kuéra pe mba’e ojapóva naiporaiha.ani haguã
oho hikuái tape vai rupi. Entero mba’e ajapóva guive
va’ekue peva ha’e peteĩ nhembo’epy hekovépe guarã,
ko’anga rupi ikatu haguãixa ahekombo’e xe pehẽgue
kuérape.

Esses adolescentes na faixa de 12 a 17 anos têm que
aprender a procurar se informar com os mais velhos.
Hoje é difícil um jovem aprender a se aproximar dos
mais velhos pra perguntar como seria sua vida e por
orientações de como poderia conviver.
Em algum momento você usa violência para ensinar
seus filhos? Como bater ou qualquer tipo de violência?
Então, antigamente, como se educava era diferente
como nos dias de hoje; antigamente meu pai e minha
mãe batiam nos seus filhos. Teve um tempo que eu
batia neles como forma de educação, não por causa do
ódio, mas sim porque eu queria demonstrar pra eles
que o que faziam era errado, pra que eles não fossem
pro mau caminho. Tudo o que eu havia feito naquele
tempo foi uma lição de vida, pra que hoje possa ensinar meus filhos.

Mba’e ha’e mbo’eroy rembi’apo?
Mbo’epy hóga pegua pehẽgue umi pyahu kuérape oiko
kuaa haguã, upeá ha’e, upéva ha’e texukapy pehẽgue.
Tuva ha sy kuéra oheja paite mbo’eroy pope ta’ýra
kuéra, upéva ndahaéi mbo’eróy rembia’po upéva ha’e
tuva ha sy rembi’apo, omoirũ memete haguã mbo’eroy
rýepype, oikuaa haguã mba’eixapa oho hina mbo’eroy,
oikuaa haguã oime porãpa ha oikuaapa.

Qual o papel da escola?
A educação familiar é pra um adolescente ter o convívio, isso é, conceito da família. Pais deixam a escola
responsável pelos seus filhos, isso não é o papel da
escola, é o papel do pai e o papel da mãe, acompanhar
dentro da sala de aula, saber como está indo a escola,
saber como está se desenvolvendo.

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Cafauro, Cleomir,
Maylexson, Emerson.
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Entrevistas sobre educação

Lídio

Lidiope
Mba’eixa nde réra? Mbovy ro’y reguereko? Mba’e nde
rejapo? Moõpe nde ára rexa araka’e?

Professor, 34 anos
Qual o seu nome? Quantos anos você tem? O que
você faz? Onde você nasceu?
Lídio Cavanha Ramires. Agora eu tenho 34 anos. Atualmente faço mestrado na área de educação na UCDB.
Nasci aqui mesmo na aldeia de Te’ýikue – Caarapó.

Xe ha’e Lidio Cavanha Ramires. Ko’anga aguereko 34
ro’y. Ko’angaite ramo ajapo mestrado tekombo’e pype
UCDBpe. Xe ara rexa va’ekue ko tekoha Te’ýikue – Caarapópe.

As escolas de antigamente e as escolas de hoje são as
mesmas ou mudou muito?

Mbo’eróy kuéra yma guare ha mbo’eróy kuéra
ko’angagua peteῖ xa terã onhekambia heta?

Mudou muito, a primeira escola era feita da visão não
indígena, mas a de hoje já é mais conceituada na visão
indígena. A escola de antigamente não valorizava a
vida indígena, mas a escola de hoje valoriza a língua, a
crença, essas são as diferenças. A escola hoje trabalha
a vida da aldeia, educação ambiental, sobre florestas,
nascentes, questão da língua, as rezas, os saberes indígenas, preparar para que o valor indígena seja valorizado, o conhecimento indígena que era aprendido com
os avós, com os pais, o ensinamento que é ensinado
na nossa casa de Guarani Kaiowá.

Onhekambia heta, mbo’eroy nhepyrumby ojejapo va’ekue texapy ndahaéiva ava mba’e, upeixa rupi
ko’angagua oguerekove kakuaa texapy ava kuéra mba’e
rehe. Yma guare mbo’eróy nomomba’e guasui teko
ava kuéra mba’eva, upeixa rupi ko’angagua mbo’eróy
omomba’e guasu nhe’ẽ, ha jerovia, umíva ha’e nhembojoavy va’e. Mbo’eroy ko’angagua omba’apo teko tekoha
rehegua, tekomboe ka’aguy rehegua, ka’aguy rusu rehegua, y renhói, nhe’ẽ rehegua, nhembo’e, arandu ava
kuéra mba’eva, ohekombo’e onhemomba’e guasu haguã ava mba’e teko, pe arandu onheheko mbo’e mba’eve
nhamói ha jari kuéra ndive, ha túva, ha nhembo’epy
onhembo’eva nhande rógape guarani ha kaiowápe.

Heliodoro
Professor, 31 anos

Heliodorope
Mba’éixa nde réra? Mbovy ro’y nde reguereko? Moõpe
nde ára rexa?

Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Onde
você nasceu?
Meu nome é Heliodoro de Almeida e trabalho com
educação especial na escola Loyde. Eu tenho 31 anos.
Nasci em Caarapó, aldeia de Te’ýikue.

Xe réra ha’e Heliodoro de Almeida ha amba’apo tekombo’e
umi mitã hekopaeỹva ndive mbo’eróy Lóidepe.

A respeito de pessoas deficientes, o que você pode falar pra mim?

Aguereko 31 ro’y. Xe ara rexa Caarapópe, tekoha
Te’ýikuepe.

Antigamente não tiravam de casa por ter vergonha,
escondiam, mas agora não acontece mais. Vão na es-

Mba’e ikatune ere xeve umi hente hekopaeỹva rehe?
Yma va’ekue noguenohéi hóga ry’epygui oguerotigui,
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cola pra aprender, não todos, mas aos poucos estão
aparecendo na escola.

onhomi va’ekue, ha ko’anga ndojehuvei umíva. Oho
mbo’eroýpe onhembo’e haguã, ndahaéi enteroveva, ha
pegue katupe ojekuaa hikuái ohóvo mbo’eroýpe.

Como você faz para que os deficientes frequentem a
escola?

Mba’eixa nde rejapo umi hekopaeỹva oho meme haguã
mbo’eroýpe?

Eu como professor, tenho formação para trabalhar com
pessoas deficientes, mas primeiro a opção tem que surgir da família, a família tem que trazer a criança pra escola, é importante uma criança que frequente a escola.

Xe mbo’ehára ramo, aguereko nhembo’epy amba’apo haguã umíva kuéra hekopaeỹva ndive, pero nhepyrũmby
tekotevễ ojekuaa pehẽguegui, ha pehẽgue tekotevễ
ogueru umi mitã mbo’eroýpe, onhemomba’e guasuva
umi mitã ou memeva mbo’eroýpe.

Rodineipe
Mba’éixa nde réra? Moõpe nde ára rexa? Mba’e nde rejapo?

RodIneY
Professor
Qual é o seu nome? Onde você nasceu? O que você
faz?

Xe réra ha’e Rodinei Ramires Marques ha xe ára
rexa ko tekoha Te’ýikuepe. Ko ‘anga ramo amba’apo
mbo’eroýpe poromboguatahá ramo, anhepỹru va’ekue
2010. Peteῖ mbo’eróy poromoarandu tuixavéva ouva
ipyahu kuérava ha karia’y kuéra ava ou onhembo’e
hetave haguã umi mba’e. Rombokatu pyry umi pyahu
kuérape oho haguã ha’ e kuéra tape jexukapy rupi, terã,
ojapo haguã marandeko ijehegua kuéra.

Meu nome é Rodiney Ramires Marques e nasci aqui na
aldeia Te’ýikue. No momento, trabalho na coordenação da escola, comecei em 2010. É uma instituição onde
os adolescentes e jovens indígenas vêm aprender muitas
coisas. Formamos o jovem indígena pra que siga seu
próprio caminho, ou seja, que faça sua própria história.
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Pra você o que é preconceito?

Mba’e he’ise ndeve umi oporoapoiva?

Nós temos muito preconceito, tem que saber olhar
numa pessoa, a gente não sabe qual é a realidade daquela pessoa, de como que é o indivíduo, isso é um
preconceito. Há muito tipos de preconceito, preconceito racial, o jeito da roupa, cabelo. Por exemplo, têm
coisas que hoje no mundo moderno nós começamos a
adquirir também, como um garoto que se veste como
garota, pra nós é uma coisa nova, antes não tinha isso,
mas agora tem, então, a gente tem que saber de que
forma a gente quer trabalhar isso. Cada um escolhe o
que quer.

Ore kuérava oguereko heta oporoapoiva, omanha kuaa
va’erã umi hente rehe, nhande ndaikuaai mba’eixapa
oiko pe hente, mba’eixapa ha’e heko, upéva ha’e oporoapoiva. Heta haixa oῖ aeỹ, aeỹ onhemohorýva ipire
rehe, ijaore, inhanka rangue rehe. Nhambojoja ramo
ko’anga oῖmava jeikohápype umi mba’e ipyahúva
ronhepyrũ roguerekoma avei, peteῖ mitã rusu onhemondéva mitã kunhaxa, oreve upéva ipyahu, umíva ndoikoi va’ekue, ha ko’anga oῖma, upéixa rupi ore
tekotevễ roikuaa mba’éixapa ikatune romba’apo umíva rehe. Peteῖ teῖ oiporavo oipotava.

Aqui na escola já teve algum caso de bullying?

Ko mbo’eroýpe oimaiko araka’e upéixagua nhembohorýva?

Aqui na escola eu não posso responder pra você que
já vi, porque ainda não vi, isso tem que ser pesquisado
com os professores. Todo lugar existe isso, dentro da
escola, fora da escola também. A gente tem que trabalhar na escola a diferença, diversidade, aqui dentro da
sala de aula com os professores, é assim que o preconceito tem que ser quebrado.

Ko mbo’eroýpe ndaikatui moãi ha’e ndeve ahexamaha, neῖrã vyteri ahexa, upéva tekotevễ nheporandu mbo’ehára kuérape. Opaite henda rupi oiko umíva,
mbo’eroýpe, ha okape avei. Ore tekotevễ romba’apo
mbo’eroýpe ojoavyháixa, heta haixa, ko mbo’eróy rýepype mbo’ehára kuéra ndive, upeixa mante ikatune
opa umi nhembohory.

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Daniérika, Gionei,
Gutibergue, Ronison.
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Fernando

Fernandope
Peteĩ ha nheporandu ranhe, mba’eixa nde réra? Moõpe
reiko? Mba’e rejapo ko’anga?

Aposentado
Primeira pergunta, qual é o seu nome? Onde você nasceu? O que você faz agora?

Xe réra ha’e Fernando Peralta Marcos, aiko Caarapópe, amba’apo va’ekue tratorpe, ha ko’anga atongeama
xe rembiapógui.

Meu nome é Fernando Peralta Marcos, nascido em
Caarapó, trabalhava como tratorista, mas me aposentei.

Mba’eixagua jehuga yma oĩ va’ekue? Mba’eixagua jehuga umi mitã nde pyahu ramo guare ohugave hikuái?

Qual o tipo de brincadeira que existia antigamente?
Qual tipo de brincadeira as crianças da sua época jogavam mais?

Yma va’ekue oĩ peteĩmi jehuga, ndaipori ambue va’ekue
pelota jehuga haguã ore rohuga haguã rojapo va’ekue
pyryru tujakuegui(meia), upeá minte oí va’ekue, upéixa ore rohuga va’ekue. Upei rokaru parire ha roguapy
yvyra guype. Uperõ guare ndaipóri mitã kunha ohugava pelota mitã kuimba’e kuéra ndive.

Antigamente só existia uma brincadeira, não tinha
outra. Não existia bola pra se jogar, a bola que a gente
jogava era feita de meia velha, só tinha isso, então nós
jogávamos assim. Depois almoçávamos e sentávamos
na sombra. Naquela época não tinha menina jogando
bola com meninos.

Mba’eixagua hugapy, mitã kuéra ojapo va’ekue upe
ramo guare?

Que tipo de brinquedo as crianças faziam nessa época?

Ndojapói mba’eve voi, ha ndaipóri mba’evete, uperamo
guare opamba’e ijetu’u eterei va’ekue.

Não faziam nada mesmo, não existia nada, eram tempos difíceis.

Ha mitã kunha kuéra, avei ohuga?
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E as meninas, brincavam?
Não, nenhuma delas brincava, porque as mães não
permitiam. A única brincadeira delas era cozinhar e
limpar ao redor da casa. Mas só tinha uma brincadeira
que elas jogavam, era pular corda, e era só essa brincadeira que os pais delas deixavam.

Nahani. Ha’e kuéra maguive Mavavéa ndohugai
va’ekue, ha isy kuéra voi ndohejái ohuga. Ha’e kuéra
ihugaha va’ekue ombojy va’erã tembi’u ha omopotĩ
va’erã hóga jere. Upéixa rupi, oĩ va’ekue peteĩ jehuga
mante ha’e kuéra ohugava, upe sambuku ári ojepóva,
ha upéva jehuga minte va’ekue túva ha isy oheja ohuga.

O que você falaria para aquelas crianças que têm algum tipo de deficiência? E como elas podem jogar?

Mba’e ikatune ere umĩ mitã hekopa eỹvape? Ha
mba’éixa ha’e kuéra ikatune onhembysárai?

Agora tem apoio da prefeitura do município da cidade, que dá apoio a essas pessoas pra dar um tipo de
brincadeira específica pra elas como xadrez, dama,
entre outras coisas; às vezes elas compram com seu
próprio dinheiro esse tipo de brinquedo, tem mais liberdade hoje em dia.

Ko’anga oguereko nhepytyvõ jekoha prefeitura municipal Caarapó peguagui, ome’ẽva nhepytyvõ jekoha
koãva hentepe ombohuga haguã peteĩ jehugapy ixupe
kuéra guãrãva voi xadrei, dama, ha umi ambueve; oĩ
sapy’a py’a ha’e kuéra voi ojogua ipirapire rehe umi
nhembosaráiha, ko’anga oĩ reive ojaposeva ojapo haguã.

O que você faz pra ser feliz?

Mba’e nde rejapo revy’a haguã?

Pra gente estar feliz em casa a gente fazia xixa e dançava a noite toda.

Ore rovy’a haguã ore rogape rojapo va’ekue xixa ha roguaxire pyharégui ko’ejupeve.

Então agradeço o senhor por dar essa entrevista pra
gente.

Aiporamo atima ndeve karai reme’ẽ háre oreve porandujoyvy.

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Elaine, Kuely, Andrea.
66

Te’ýikue

67

Entrevista sobre alimentação e saúde

Lídio

Lídio (nhande ru)
Mba’eixa ha’e nde réra ijóapy reheve?

Cacique Guarani Kaiowá, da aldeia de Te’ ýikue

Xe réra ka’aguy ha’e ‘’ Kunumi Apykaí Rendy’’
Qual é o seu nome completo?

Mba’e ikatu remombe’u hi’úpy rehegua?

Meu nome indígena é “Condomi Apucaiandá”.

Ore rembi’u ha’e kara, jety, mandi’o mbixy, tangu’í,
avati, avatiku’í. Ore ndoropikávei hi’úpy yma guare
tee, peẽ ipyahúva kuéra ndapeikuaai veima hi’úpy yma
guare. Yma ore ropikáva pira mbixy tangu’í reheve.

O que você pode contar sobre alimentação?
Nossa comida é cará, batata, mandioca assada, xixa,
tanguí, milho, milho ralado. Nós não comemos mais
a nossa comida nativa, vocês jovens não conhecem a
comida de antigamente. Antigamente nós comíamos
peixe assado e milho torrado.

Ma’erãiko hi’úpy ndahaéiva ava mba’eva ome’ẽ mba’asy
ore ava kuérape?
Porandu mbohóvai ndaijetui. Hi’úpy karai mba’eva
oguereko pohã omongakuaava py’aéveva, agrotóxico,
ha oĩveva avei ambueve. Ombojoja rupive ha’e kuéra
ombohasa umĩ pohã vai ojuka haguã yso kuérape, ha
oiporu opamba’e mba’asýpe ha tymba’í ambuépe avei.
Upéixa rupi ore ava kuéra ronhemitỹ jave romboparapa
ore remitỹ, onhondivepa ore kokuepe. Pono umi
yso kuéra oike ojavyky ore kokue. Noroikotevẽi umi
moãtaindy rehe umi mba’e ojuka haguã. Upérupi
roguereko voi ore nhembo’e, romongarai ore kokue
pono oike mbyte rupi ombyai va’erã ore remiteỹ. Yma
va’ekue mavavéva ndoikuaai mba’epa he’ise arro,
feijão, ko’angante xe aikuaa umíva. Yma va’ekue xe
arro ha’e va’ekue tatu mbixy, akutipáy, ha ka’i mbixy.
Avei pira ha yva kuéra romono’õva oĩva ka’aguy rehe.
Ko’anga onhehenói ramo peteĩ mitãme terã peteĩ
karia’ýpe ho’u haguã, ndo’uséi ha ho’a íxugui ndo’úi
ha noguãhẽi ijypype. Upéa gui yma ava kuéra hesãive
va’ekue, ha ndaipóri va’ekue oguerekóva heta mba’asy
ko’anga guáixa, ho’u gui va’ekue hi’úpy ka’aguy
pegua. Ore voi rojapo ore pohãrã, yrunde’y ha jatoá
guigua, ore vare’a haguã roipe’a va’ekue hykuerégui ha
rojapo ye’ẽ ro’yu haguã. Upéva ha’e ore pohã ka’aguy

Por que as comidas não indígenas dão doenças para
nós indígenas?
A resposta é muito simples. As comidas não indígenas têm hormônio, agrotóxicos, entre outras coisas.
Por exemplo, eles passam veneno pra matar lagartas, e
usam qualquer tipo de doença e praga. Mas nós indígenas plantamos tudo misturado, junto, pra que esse
tipo de lagarta não invada a nossa roça. Não precisamos de agrotóxicos e veneno. Além de que a gente
tem as nossas rezas, a gente batiza a nossa roça para
que não haja infestações. Antigamente não se sabia
o que era arroz, feijão, só hoje que eu sei o que é.
Antigamente meu arroz era tatu assado, paca e macaco assado. Além de peixes e frutas que a gente colhia
na floresta. Hoje, se convidamos uma criança ou um
adolescente pra comer essas comidas, eles caem fora,
não comem, nem chegam perto. Por isso que antigamente as pessoas indígenas tinham uma vida saudável
e não tinham tantas doenças como as de hoje, porque
comiam as comidas naturais que são encontradas nas
florestas. A gente mesmo fazia as nossas vitaminas,
chá de aroeira, chá de jatobá, tirava a seiva e fazia suco
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pra tomar. Essa era a nossa vitamina natural. Ainda sei
fazer, assim era a nossa gente.

pegua. Xe ajapo kuaa vyteri, upéixa ha’e va’ekue ore
re’ýi kuéra.

E como curar essas doenças?

Ha mba’éixa omboguera va’erã umi mba’asy?

Por exemplo, a diabete mesmo a gente pega do frango. E pra diabete tem erva, o remédio cultivado na
floresta. Arco-íris, por ser bonito, também é sinal que
tá chegando doença, é sinal de cobra. Pra diarreia as
pessoas hoje não têm mais o conhecimento de antigamente, nem encontram mais o remédio, a erva. Eu
ainda cultivo essa erva. Por exemplo, a folha da goiaba
e da guaivira, tá aí um bom remédio! Faço remédio
pra salvar as pessoas, não pra prejudicar. Nunca machuquei uma mosca. Já fiz muitos remédios pra salvar
crianças, adultos, mulheres...

Mbojoja rupive, pe mba’asy reipyhyva tuguy asuka jaipyhy ryguasu ro’ógui. Tuguy asukape oĩ pohã nhana,
pohã oĩva’e ka’aguy rusupe. Jy’y iporã rehe omomarandu oguahetaha mba’asy, ha texukapy mbói rehegua.
Ty’e rasýpe ko’angagua ndoguerekovéima arandu yma
guareixa, ndojejohúveia pohã, pohã nhana. Xe anhoty vyteri umi pohã nhana. Nhambojoja mina arasa ha
guavira rogue, upéva há’e pohã porã. Ajapo pohã omboguera haguã hente kuéra, ndahaéi ajapo vai haguã.
Araka’eve ndajeahéiry ni mberu rehe. Ajapoma heta
pohã amboguera haguã mitã, kakuaava, kunhape ave...

Então, a última pergunta é: qual comida faz bem? A
nossa comida natural indígena ou comida não indígena?

Aiporamo nheporandu apýva mba’eixagua hi’úpy ojapo porã nhandeve? Nhande rembi’u ava mba’eva terá
karai mba’eva?

A nossa, claro. É tudo natural. Por exemplo, batata,
milho, amendoim. Essas comidas não fazem mal para
nós.

Ore mba’e eteva. Ha’e ojejapo teeva mbojoja rupive,
jety, avati, mandui. Koãva hi’úpy ndojapo vairy ore
rehe.

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Audemir, Elizete,
Kueitiane, Rolaine.
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Alcindo

Alcindope
Mba’eixa nde réra? Mbovy ro’y nde reguereko?

Agricultor, 73 anos

Alcindo 73 ro’y.
Qual o seu nome? Quantos anos você tem?

Mba’eixa araka’e teko yma guare?

Alcindo, 73 anos.
Antigamente a gente tomava mais canjica feita de milho e também mais polenta, mandioca assada, batata
assada e hoje a gente come arroz branco. Antigamente
a gente passava sofrimento. Antigamente não tinha
doutor e posto médico, antigamente era mais cacique, aquele era nosso enfermeiro, nosso doutor, nosso
médico. O cacique fazia remédio pras mulheres não
terem mais filho e sempre dava certo. Antigamente
tinha remédio pra dor de garganta encontrado na floresta, aquele remédio era bom, feito com ervas.

Yma va’ekue ore rogueroy’uve va’ekue kanguijy avati guigua ha avei mbaipy, mandi’o mbixy, jety mbixy
ko’anga ore rokaruve arro morotῖ rehe. Yma rohasa
asyve va’ekue, oime rãeva mitã ohasa asy. Yma va’ekue
ndaipóri pohanohára ha ndaipori ave óga tesaῖ rendaha, yma va’ekue nhande ru kuéra ojapove umi
mba’e, upéva ha’e ore pohanohára, ore pohanohára ha
ome’ẽva oreve pohã. Nhande ru ojapo va’ekue pohã
kunha kuérape ponove imemby ha ho’uva guive upe
pohã naimembývei va’ekue. Yma va’ekue oῖ pohã ahy’o
rasy pegua jetopava ka’aguype, upe pohã nhana ha’e
pohã porã.

E qual a cultura que está sumindo agora?

Ha mba’eixagua teko katu okanhyma ko’anga?

Antigamente, a gente fazia rezas pra plantar arroz, milho,
a gente fazia mangaraí, que em português significa reza,
pra que a terra fique forte e fértil, isso dava bom resultado, mas hoje estamos perdendo essa cultura, não

Yma va’ekue ore ronhembo’e ronhoty haguã arro, avati, romongarai yvy iporã ha imbareteve haguã, Upéixa
ome’ẽ porã va’ekue renhotyva, upéixa rupi ko’anga ore
reko onhehundi rohovo ore reko tee, ndoikuaaveima,

Como era a cultura antigamente?
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sabem mais, bem pouca gente sabe. Nossos conterrâneos paraguaios sabem sobre qualquer coisa, plantas,
mandiocas, sementes também, fazem o batismo delas.
Mas hoje aqui não se faz mais o batismo de alimento como arroz, mandioca. Hoje estamos virando mais brancos do que indígenas, estamos deixando de ser indígenas.

saí hente tema oikuaa upéva. Ore re’ýi kuéra Paraguai pegua mante oikuaa heta mba’e, onhemitȳ, onhoty mandi’o, avei mba’e ra’ýi, ha omongarai ave ixupe.
Umi rupi ko’anga ko’ape ndojejapovei hi’úpy mongarai
arro xagua, mandi’o, ko’anga ojeresema ore hegui karai
ohóvo ojehejama ohóvo avaha.

Você sente falta da cultura que está se perdendo?

Nde renhanduiko katuete pe teko ojehejava ohóvo
hina?

Sim. Eu não sei muito, mas o que a gente via antigamente está se perdendo e os de hoje não sabem mais
palavras antigas e idiomas antigos, a nossa raiz.

Ha’e. Xe ndaikuaa porãi, pero rohexa va’ekue yma
ojeheja hina, ha ko’anga guava ndoikuaai nhe’ẽ yma
guare ha nhe’ẽ yma ha’e ore rapo.

Por que hoje não acontece mais?

Ma’erã ko’anga ndojehuvei umíva?

Não acontece porque as pessoas de antigamente morreram e agora só tem pessoas novas, e as pessoas de
hoje adotam a cultura não indígena, adotam a política
diferente.

Ndojehui umíva omanogui hente yma guare ha
ko’anga oῖ umi hente ipyahúva mante ha umi ipyahúva
ko’angagua oipyhy karai reko mante, oipyhy tetã rembijoguai ojoavyva.

Elizabeth
Professora, 28 anos

Elizabetepe
Mba’eixa nde réra?

Como é seu nome? Quantos anos você tem?

Xe réra ha’e Elizabete Fernandes.

Meu nome é Elizabeth Fernandes, tenho 28 anos.

Mbovy ro’y nde reguereko?

A gente queria saber sobre direito à cultura.

Xe areko 39 ro’y.

Os Guarani Kaiowá têm o direito sobre a família e
sobre os espaços. Também têm direito a falar ao outro, têm direito em casa a falar ao filho e à filha. De
assumir o direito à cultura, à dança e à música. Hoje,
como sou professora, sei de todas as faltas da dança,
da reza e de tantas comidas típicas. Antigamente tinha
mais cultura que o povo planejava. Também as plantas já sumiram todas.

Ore roikuaase pu’aka teko rehegua?
Guarani ha kaiowá kuéra ipu’aka ipehẽgue rehe ha
tekoha paũgue rehe. Avei oguereko pu’aka onhe’ẽ
haguã ambue ndive, oguereko hógape pu’aka onhe’ẽ
haguã imemby kuéra ndive. Oxuka puaka teko rehegua, jeroky ha purahéi. Ko’anga, xe mbo’ehára ramo,
amby’asy ndaikuaaigui upéva
Hare jeroky, nhembo’e ha heta umi hi’úpy rehegua.
Yma oive teko tee te’ýi omohendava. Avei temitỹ kuéra
okanhymba.

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Abias, Eidiely, Tissiane.
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Comunidade Quilombola de
conceição das crioulas
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CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS

Ainda era século XVIII, auge territorial de Pernambuco, que durante o século anterior se havia estabelecido
como o maior e mais rico produtor de açúcar do mundo, graças ao trabalho de centenas de negras e negros
escravizados. Foi nesse período, quando começaram a
crescer e aumentar em número os quilombos – comunidades independentes, geralmente localizadas em locais de difícil acesso, como em serras ou no interior da
mata, formadas por negras e negros que conseguiam
escapar da escravidão. Essas comunidades eram auto-organizadas nos aspectos econômico, social, político,
religioso e militar, com grande influência das culturas
nativas das regiões da África de origem dos seus habitantes.

Mulheres guerreiras
Chegaram em Conceição
Pra conseguir a liberdade
Plantaram o algodão
O grande sonho
Virou verdade
Com força e união
Conquistaram a liberdade
É incontestável a importância das mulheres na formação e manutenção de todas as sociedades do planeta
e, em especial, a participação feminina nas comunidades quilombolas, onde além de cumprirem com os
deveres domésticos de cuidar da casa e dos filhos, dão
conta da roça e das criações, destacam-se como professoras e no papel organizacional.

No caso das seis negras de Conceição das Crioulas,
não se sabe exatamente como e porque chegaram ali,
quais eram suas origens e nem se tinham a intenção de
fundar um quilombo. O que se sabe é que elas arrendaram uma área de terra, que posteriormente compraram com a renda da produção e fiação de algodão. No
início do século XIX, as negras conseguiram a escritura do território, o que lhes assegurava a posse legítima
sobre o território.

Durante os mais de três séculos de escravidão no Brasil, as mulheres se envolveram diretamente na organização dos quilombos, providenciaram alimento e
abrigo aos negros foragidos e, mais tarde, destacaram-se na luta pela regularização dos seus territórios. São
detentoras de saberes e responsáveis pela transmissão
dos conhecimentos tradicionais vinculados ao uso das
propriedades curativas das plantas, e da manutenção e
prática das atividades culturais e religiosas.

As terras em questão eram originalmente habitadas
pelos indígenas Atikum, que permanecem lá até hoje,
e com os quais as mulheres estabeleceram uma relação
amistosa. Essa convivência geográfica é explicada pelo
fato de ser uma região de serras e no interior do sertão,
uma vez que o avanço dos colonizadores empurrava
cada vez mais grupos indígenas e quilombolas para
lugares distantes e montanhosos.

Conceição das Crioulas é um entre tantos exemplos
de comunidades quilombolas onde as narrativas da
origem remetem às histórias de mulheres fundadoras.

Os mais velhos da comunidade contam que o nome
“Conceição das Crioulas” vem – além das seis negras
que a fundaram, dando origem a uma sociedade matriarcal – de uma imagem de Nossa Senhora da Con-

Seis mulheres negras chegam a um grande território
no sertão pernambucano: assim se inicia a história de
Conceição das Crioulas.
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ceição trazida por um homem chamado Francisco
José, que fugia de uma guerra e levava a estátua da
santa consigo. Em homenagem à santa foi construída
uma capela e Nossa Senhora da Conceição se tornou
a padroeira da comunidade.

diversificada, contando com peças de cerâmica, bolsas, pulseiras, esteiras e as famosas bonecas inspiradas
nas fortes mulheres de Conceição.
A comunidade é considerada referência entre as demais comunidades quilombolas da região e do país.
Um dos motivos é a capacidade de organização e mobilização representada pela Associação Quilombola de
Conceição das Crioulas (AQCC). Criada no ano 2000
por iniciativa dos moradores, a AQCC tem como objetivos principais a luta pela posse de terra e a demarcação do território original comprado pelas crioulas, que
foi invadido por fazendeiros da região, a valorização
e preservação da cultura, história e tradição locais, o
desenvolvimento social e econômico da comunidade e
a garantia de saúde e educação diferenciadas.

Reconhecida oficialmente como Comunidade Remanescente de Quilombo (CRQ ), a comunidade de
Conceição das Crioulas é composta por dezesseis núcleos populacionais e faz parte da administração do
município de Salgueiro, no sertão de Pernambuco, estando a mais de 500 quilômetros da capital Recife. De
acordo com dados de 2010, residem na comunidade
cerca de 3800 habitantes, formando 750 famílias.
O clima da região se caracteriza por apenas duas estações definidas: uma de chuva, que dura menos de
quatro meses, e outra de seca, que é predominante.
A vegetação é característica da caatinga, em meio da
qual os moradores coletam uma série de plantas que
lhes servem para fazer artesanato e remédios caseiros,
preservando a medicina tradicional. A utilização de
materiais extraídos da natureza evidencia a importância da terra para a comunidade, não se restringindo
apenas à alimentação e à moradia.

A Associação é organizada em comissões, cada uma
responsável por determinada frente de ação, sendo
a instituição também responsável pela coordenação
das atividades e comercialização do artesanato local.
Além de sua notável atuação interna, a AQCC tem
papel importante na articulação do movimento quilombola do estado de Pernambuco, atuando na sua
organização e sediando a Comissão Estadual de Articulação das Comunidades Quilombolas.

Apesar do clima árido e de uma estiagem que já castiga a região há três anos, em Conceição das Crioulas
também se pode encontrar plantações destinadas à
alimentação da comunidade como mandioca, feijão,
milho, melancia, abóbora, maxixe, cebola e tomate.
Somam-se às atividades de subsistência, a caça de pequenos animais e a extração de mel.

Outro aspecto que estabelece Conceição das Crioulas
como referência entre comunidades quilombolas é o
seu projeto de educação específica e diferenciada que
parte de uma concepção de educação que promove “os
valores, a cultura, os costumes, as tradições, a sabedoria das pessoas mais velhas e a história dos antepassados”. Buscando fortalecer a identidade quilombola
e combater preconceitos, o projeto de educação tem
uma proposta curricular diferenciada e é construído
de acordo com a realidade específica da comunidade,
de forma que atualmente 90% dos professores são

Presente desde a fundação de Conceição, com a fiação
do algodão pelas crioulas, o artesanato é hoje uma das
principais atividades econômicas locais. Através da
utilização de matérias primas como o barro, a palha
de catolé, o caroá e a embira, a produção artesanal é
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quilombolas de Conceição. Hoje, já é possível perceber uma diferença na autoestima e reconhecimento
de identidade entre os membros da comunidade, que
possui a primeira biblioteca afro-indígena do Brasil.

Como descendente das crioulas, vivi parte de minha
formação sem saber quem eram as crioulas, primeiras
habitantes a chegarem ao território de Conceição das
Crioulas, que relação tinha eu com elas e o que isso
significava para a formação de todos(as) nós. Como
todos(as) que viviam ali, fugir do encontro com sua
história era uma forma de não trazer para o presente
as marcas do passado, que representavam dor e sofrimentos, mas ao mesmo tempo liberdade. A liberdade
com a chegada das crioulas e a conquista das terras e o
sofrimento quando a liberdade foi afetada com a chegada dos que ocuparam o território e submeteram as
pessoas da comunidade a condições subalternas. Um
passado que se registrava na história oral, silenciada em
muitos momentos como forma de esconder o rosto das
pessoas e as suas lutas. Era também uma forma de lutar
e de se proteger. Ao mesmo tempo, não mencionar a
história da escravidão parecia ser algo importante pelos que passaram a dominar o território, pois, assim, as
lutas enfrentadas pelas pessoas para conquistar aquele
território não fariam sentido e, com o passar dos anos,
a memória da comunidade seria apagada e novas histórias seriam contadas. Assim, o processo de resistência
daquele povo cairia no vazio, perderia o sentido para
aquela geração e para as gerações futuras”.

Dentre as guerreiras de Conceição das Crioulas, Lurdinha, Márcia, Diva, Penha, Roseane, Fabiana, Claudineide, Marinalva, d. Liosa, Mãe Joana, Keka, Nilza e tantas outras, queremos fazer uma homenagem
a duas mulheres especiais: Valdeci, que com a coragem e firmeza enfrenta os desafios impostos à uma
cadeirante em meio ao sertão pernambucano, onde a
acessibilidade ainda não é uma prioridade, o que faz
do seu cotidiano uma luta diária para ter acesso aos
locais que não são adaptados para as pessoas que têm
a mobilidade restrita; e Givânia, que foi a primeira
mulher da comunidade a cursar uma faculdade e fez
da luta pela terra e por uma educação de qualidade em
Conceição a sua missão:
“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 condições necessárias; os sonhos
foram interrompidos por gerações seguidas.

Durante muito tempo
A educação
Foi um forte instrumento
A favor da opressão

Não havia qualquer política de apoio à educação, a
exemplo de transporte escolar, distribuição de materiais didáticos... 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.

É por isso que
defendemos
Uma educação diferente
Que inclua nos currículos
A história da gente.
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oficinas com as crianças de conceição das crioulas
e encontros com os educadores de Salgueiro
Almiro Nelson de Barros Santos | Amando de Oliveira Barros | Andresa de Lima Gomes | Bianca Suely
da Silva Oliveira | Carlos Daniel L. do Nascimento | Cíntia Clarícia da Silva | Cristina Solange da Silva
| Daiane Luciana da Silva Barros | Danila de Oliveira Gomes | Erika Vanessa da Silva Bezerra | Evanilson
Willias Gomes da Silva | Ewerson Silva de Oliveira | Ewerton José da Silva | Ewerton Mateus e Silva |
Girlene Maria da Silva Oliveira | Iasmim Tayne da Silva | Ícaro Fernando G. do Nascimento | Jacinto
Jorge da Silva Oliveira | José Márcio Mendes da Silva | Júlia Joaquina Gomes Neta | Júlia Paloma
da Silva Oliveira | Júlio Cesar da Silva Teodósio | Lívia Damaris da S. Bezerra | Luan Erick Mendes
Leite | Maria Lorena da Silva Bezerra | Mateus Lopes da Silva | Mirely Leila da Silva | Nagyla Kaylanny
da Silva Oliveira | Osmar Maycon de O. Silva | Raynara Kelly do Nascimento | Roberta Carolina da
C. Silva | Rosany Bezerra Pereira | Silvana Micaella Bezerra da Silva | Sinara da Conceição Silva
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Entrevistas sobre dignidade e respeito À adversidade

Andrelino Antônio Mendes

Zé Ventura

Agricultor, 61 anos

Agricultor, 58 anos

Você acha que as mulheres são iguais aos homens?
Olha, tem certas coisas que as mulheres são iguais aos
homens. Mas quando há uma necessidade de força física, mais rústica, o homem é melhor. Mas também
tem coisas que a mulher faz melhor. Elas são mais carinhosas, têm mais jeito pras coisas.
Diz a lei que as mulheres têm direitos iguais aos dos
homens.
Você acha que os mais velhos sabem mais? Por quê?
Pela experiência. Eu tenho 60 anos e você tem o quê,
12? Eu já vivi muita coisa que eu não desejo pra ninguém. Muito menos pro povo aqui de Conceição.
O que você entende por dignidade e respeito?
Olha, pra mim dignidade é ser uma pessoa íntegra e
idônea.
Você já sofreu algum tipo de preconceito?
Ah sim! Com certeza! Morei quase vinte anos em São
Paulo. Fui embora de lá por causa do preconceito, inclusive porque envolvia as minhas filhas. Lá na escola
delas, os moleques faziam chacota das minhas filhas,
chamavam elas de “negras do cabelo duro”. Isso me
feria. Daí eu pensei: não, vamos voltar pra Conceição,
que lá a gente está em casa e todo mundo é negro mesmo! Mexeu comigo até que eu tolero, mas mexeu com
as minhas crias eu fico louco.
Você tem seus direitos assegurados dentro e fora da
comunidade?
Olha, acho que eu tenho mais lá fora do que dentro.
Lá fora todos me respeitam. Aqui dentro, até com os
próprios familiares a gente se sente desrespeitado às
vezes. A gente tem que engolir uns sapos pra não se
descontrolar.

Você já sofreu preconceito por ser evangélico?
Sim! A sociedade ainda não aceita os evangélicos. Nos
chamam de trouxa. Isso pra gente é discriminação e preconceito.
Você acha as mulheres iguais aos homens?
Olha, em algumas coisas sim! Elas têm os mesmos
direitos, mas são diferentes.
Você acha que os mais velhos sabem mais?
Sim! Eles viveram mais e então sabem mais. No meu
tempo, como a gente não tinha televisão, nossos pais
nos contavam histórias, nos ensinavam as coisas. Hoje
não se vê mais isso. Os jovens de hoje precisam aprender a respeitar mais os pais e aprender com eles. São
raízes que estão se acabando.
O que você entende por dignidade e respeito?
São coisas muito fortes. São dois fatores que andam
juntos. Respeitar os outros como a gente mesmo.
Você já sofreu algum tipo de preconceito?
Sim! Por eu ser indígena. A sociedade ainda hoje vê
os índios como selvagens do passado. Hoje, você vê
esses conflitos, pessoas matando os nossos irmãos indígenas.
Você tem todos os seus direitos assegurados dentro e
fora da comunidade?
Nem todos. Em toda parte que eu estou, chegando em
qualquer comunidade, eu procuro respeitá-los para também ser respeitado. Aqui você não vê tanto preconceito,
você vê mais lá fora. Lá pelo Sul.
Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Danila de Oliveira Gomes, Ewerton José da Silva, Ícaro Fernando G. do Nascimento,
Luan Erick Mendes Leite, Silvana Micaella Bezerra da Silva, Lívia
Damaris da S. Bezerra.
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Entrevista sobre convivência familiar e comunitária

Prof. Fabiana

as outras pessoas. Talvez eu entenda pois isso não está
diretamente ligado a mim.

Professora

Você presenciou alguma agressão preconceituosa?
Às vezes, quando se pensa em agressão, a gente pensa
só em agressão física. Mas a discriminação, a violência
psicológica, é uma agressão muito forte. Isso a gente
vê constantemente. Tanto a discriminação racial e a
sexual. Eu já presenciei pessoas sendo discriminadas
por conta da sua identidade.

Fale sobre liderança na família.
Na minha família não existe um líder. Temos eu, meu
esposo e meus dois filhos, e a gente tenta dividir as
tarefas.
Fale-nos sobre o significado de família, pra você.

Já sofreu agressão?

Eu considero que existem vários tipos de família.
Do ponto de vista do casamento, sou eu, meu marido e meus dois filhos. Mas também existem outros
tipos de família, os meus parentes, os parentes do
meu marido, que passaram a se tornar minha família. Tem também a família em comunidade, dos
amigos que passam a frequentar a nossa casa, que
principalmente em comunidade quilombola é muito comum. Compartilhamos as mesmas ideias e o
mesmo ambiente. Considero eles parte da minha família também.

Já! Já fui discriminada sim, por conta da minha identidade quilombola. Foi em uma instituição de ensino,
o que me deixou bastante chocada. As instituições de
ensino têm um papel maior, que é de coibir qualquer
tipo de discriminação. Mas, infelizmente, fui agredida
por uma funcionária desse local.

O significado de direito?
Direito para mim é algo primordial para a vida. Que
é necessário para uma boa existência.
Fale um pouco sobre homossexualidade dentro da família.
Eu conheço e convivo com pessoas homossexuais casadas. Mas nessa questão existe muito preconceito. Eu
entendo, compreendo e aceito quem tem essa opção
sexual. Mas eu digo que ainda sou preconceituosa
nessa questão, porque se um dos meus filhos fosse homossexual, eu não aceitaria isso. Mas se eles resolverem ser um dia, aí eu vou ter que me trabalhar muito
para tentar entender também, assim como eu entendo

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Bianca Suely da
Silva Oliveira, Cíntia Clarícia da Silva, Cristina Solange da Silva,
Girlene Maria da Silva Oliveira, Júlia Joaquina Gomes Neta, Mirely
Leila da Silva, Roberta Carolina da C. Silva.
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Entrevistas sobre esporte e lazer

Claudineide

Que esporte deveria ser acrescentado à comunidade?
E lazer?

Professora, 34 anos

Com relação às atividades esportivas, acho que não
seria nem acrescentar, mas retomar aquilo que existia
antes, que tinha esses dois caracteres, tanto do esporte
quanto do lazer. Que eram as brincadeiras de bandeirinha guerreou, do mata, de pinhão, de confecção de
carros de brinquedo. A brincadeira de bola de gude,
que inclusive hoje muitas crianças não sabem nem o
que é. Só levam mais o tempo em ficar na frente de
televisão, jogar videogame ou no celular ou no computador, enquanto as suas valências físicas, sua coordenação motora, ficam muito prejudicadas em virtude
de não ter essas atividades. E o lazer, seria mais criar
espaços que promovessem isso, ter um uso melhor,
inclusive dessa praça aqui na comunidade. E outra
questão de lazer, que também tá agregada à questão
de esporte, e que não depende da gente, é a questão
do açude. Seria algo pra poder tomar banho, aqueles
banhos tradicionais que tinham aqui na comunidade,
que infelizmente a gente vem sofrendo com o passar
dos tempos.

Qual é seu nome, idade e profissão?
Claudineide de Souza Pereira, 34 anos, professora.
Que esporte deveria ser acrescentado à comunidade?
E lazer?
O esporte que eu acredito que poderia ser acrescentado na comunidade era o handebol. E o lazer, talvez
atividades com dança.
Como está o lazer na comunidade atualmente?
Acredito que bem precário, viu? Porque hoje em dia
a maioria das pessoas é mais em frente à televisão e
não tem mais aquele sentar na calçada com o vizinho
e conversar não.

Adalmir
Funcionário público, 24 anos
Qual é seu nome, idade e profissão?
Adalmir José da Silva, tenho 24 anos. Sou formado
em Pedagogia e atualmente sou efetivo da prefeitura
enquanto vigilante e trabalho como coordenador da
Casa das Juventudes de Conceição das Crioulas.

Você acha que brincadeira “de menino” e “de menina” ainda existe?
Isso vem se quebrando com o passar do tempo, mas ainda existe porque a gente mora em uma sociedade preconceituosa, uma sociedade que é machista também.
Apesar de a gente viver numa comunidade matriarcal,
o machismo ainda impera, infelizmente. Ainda tem

O que você entende por esporte e lazer?
Lazer pra mim é a criação de espaço onde a gente possa desenvolver ou participar de atividades que sejam
prazerosas. Seja no açude, na praça ou dentro de casa.
E atividades esportivas são atividades que promovem
o lazer também, embora elas tenham um elemento
que diferencia porque são cheias de normas, regras e
para participar você tem que atender àquelas normativas referentes a cada atividade esportiva.

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Almiro Nelson de
Barros Santos, Andresa de Lima Gomes, Carlos Daniel L. do Nascimento, Ewerson Silva de Oliveira, Ewerton Mateus e Silva, Jacinto Jorge da Silva Oliveira, Júlia Paloma da Silva Oliveira, Nagyla
Kaylanny da Silva Oliveira, Osmar Maycon de O. Silva, Sinara da
Conceição Silva.
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muito essa ideia de que a bola é só dos meninos e a
boneca é só das meninas, as meninas têm que brincar
com fogãozinho, com algo pra costurar, e homem não
pode lavar prato, não pode varrer casa. E não só nas
brincadeiras, como nas próprias atividades vivenciadas
dentro de casa, infelizmente ainda existe. Lógico, com
o passar do tempo vem sendo quebrado, um dos exemplos fortes é o próprio envolvimento das mulheres nas
atividades esportivas, a participação das meninas nos
campeonatos de futsal a nível estadual e nacional.

97

Entrevistas sobre cultura

Maria Antônia da Silva

Maria do Nascimento Graça Mendes

Agricultora, 65 anos

Agricultora, 59 anos

O que a senhora entende por cultura?

O que você entende por cultura?

Quando a gente era jovem, brincava de roda. Uma
turma de mocinha, assim com 13 anos. Agora depois
de mais velha, deu pra dançar trancinha.

Ah! A gente dança a roda. Festejamos em agosto a
Nossa Senhora do Assunção. Mas a nossa padroeira
mesmo é a Nossa Senhora da Conceição, que é festejada em dezembro.

A senhora pode citar uma cultura da nossa comunidade?

Sou uma das organizadoras da festa. Não ganho nada
pra isso, Deus é que me dá a recompensa.

Tem muita coisa aqui. As mulheres costuravam. Outras bordavam.

O que a senhora acha das músicas de hoje?

A senhora é uma das organizadoras da festa?

Ah, eu gosto. Mas a gente que é mais velho gosta mais
das músicas de antigamente.

Eu não sou. Somos uma turma que organiza. Agora
com os noiteiros, eles nos ajudam a organizar. Eu não
ganhei nada organizando essas festas, Deus que me dá
a recompensa. A gente aqui trabalha voluntários.
As festas de antigamente a gente rezava as novenas,
com os tocadores tocando. Quando terminavam de
tocar, a gente vinha pra casa porque nossos pais não
deixavam a gente ficar na rua. Os jovens de hoje acham
que a coisa melhorou. Mas antes era mais animado, as
luzes eram de candieiro, as sanfonas eram todas manuais. Hoje é tudo diferente.

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Erika Vanessa da
Silva Bezerra, Iasmim Tayne da Silva, Júlio Cesar da Silva, Teodósio,
Maria Lorena da Silva Bezerra, Raynara Kelly do Nascimento, Evanilson Willias Gomes da Silva.
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Entrevistas sobre educação e trabalho protegido

Maria Diva da Silva Rodrigues

precisam fazer um curso de formação. Os professores
de Conceição hoje são graduados, pós-graduados. O
município hoje ainda investe nas formações desse profissionais. Antes não havia estrutura, hoje, ainda falta
bastante, mas está bem melhor do que antigamente.

Professora, 45 anos
O único motivo que a gente tinha para estudar era
para votar. Os meninos era pra ir pra São Paulo. Mas
no nosso caso, a gente tinha essa necessidade de estudar para conseguir escrever nosso nome e votar.

Gosto muito do que faço. Atualmente sou diretora. Às
vezes me desanimo, quando tento melhorar a escola e
não consigo, quando tento uma ação e as pessoas não
se envolvem.

Começei a trabalhar como professora aos 18 anos. Na
época não havia escola, estudávamos só até a 4a série.
Algumas meninas iam à cidade pra trabalhar em casas
de famílias ricas e achavam que iriam conseguir estudar, mas não conseguiam porque trabalhavam muito
tempo na cozinha. No meu caso, eu sempre gostei de
estudar, lendo o que a escola me oferecia. Daí surgiu
a necessidade de uma professora em uma comunidade
que nunca tinha tido escola antes. A princípio eu não
queria, mas participei de um teste e passei. Comecei
a trabalhar, me encantei e hoje não me vejo fazendo
outra coisa que não seja trabalhar com educação.

Acredito numa educação onde as pessoas possam participar. Que as crianças não saibam apenas ler e escrever, mas que conheçam e aprendam sobre os seus direitos, e que possam lutar por eles. Queremos desenvolver
aqui na comunidade um trabalho semelhante ao que
vocês fazem. E também pelos seus deveres. Precisamos
lembrar que temos direitos, mas temos deveres também. Sonho que haja esse envolvimento com as coisas
da comunidade. Conceição teve certos avanços porque
a educação da comunidade melhorou muito.

Márcia Jucilene

Qual sua opinião sobre a escola antes e agora na comunidade?

Professora, 40 anos

Percebo muitos avanços. As escolas eram poucas, só tinha até a 4a série e era uma rigidez imensa com os estudantes. Hoje melhorou! Hoje, existe mais participação
do poder público. Antigamente, os pais que podiam
pagar alguém pra um alfabetizado ensinar seus filhos,
esses aprendiam a ler. Quem não podia, os filhos cresciam analfabetos. Hoje, quem não sabe ler e escrever é
porque não quer. Agora existe mais investimento por
parte do poder público. Outra coisa que eu classifico como positivo hoje, é que também há uma maior
qualificação dos profissionais. Antes bastava saber ler
e escrever para ser professor, hoje não, os professores

Atualmente não estudo. Queria voltar a estudar para
fazer mestrado. Mas já estudei. Fiz Faculdade de Letras e especialização na área de Língua Portuguesa.
Sempre tive muito prazer em estudar. Minha mãe era
minha professora e eu ia pra escola com ela. Aprendi
a ler com 6 anos.

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Amando de Oliveira
Barros, Daiane Luciana da Silva Barros, José Márcio Mendes da Silva, Mateus Lopes da Silva, Rosany Bezerra Pereira.
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Eu não queria ser professora porque minha mãe era
professora e eu vi como era difícil. Mas aí ela me incentivou a prestar o concurso quando eu terminei o
magistério e eu passei. No começo eu não gostava
muito, mas hoje eu exerço com prazer!

que pensam da escola. A partir daí a gente construiu o
nosso Plano Político Pedagógico (PPP).
Hoje a escola é diferente. Ela é pensada para dar um
retorno à comunidade. Para dar um significado à educação escolar. Uma outra história se faz aqui na Escola
José Mendes, que foi pensada por nós e até hoje a gente
está aqui pensando diferente. Por isso vocês também
estão nesse projeto. Para dar outros olhares, outras interpretações do que se vive aqui na comunidade.

Quando eu cheguei aqui na comunidade ainda estavam construindo essa escola que eu leciono. A educação hoje é diferente porque ela é pensada pela comunidade. A gente fez um diagnóstico em 2003 com toda
a comunidade, com jovens, com lideranças para ver o
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Palikur é o nome pelo qual é conhecida uma

Palikur inakni yuwit in ku kavit igkis parikwene

hiyakan ku pariye kwis msakwa ay ka aynsima kamukri
amun iwetrit kewye amazônica ay Parahnamnaw akak
Parasimnaw, waxribdi ku pariye warik Uyapkun ibaka.
Neras hiyegviyenevwi igkis kanumwa parikwene.
Ku avim inin igkis parikwene gikebikis adahan pina
madikawkuvut madakawku madikwa, abusku msakwa
parasiptak abuskume msakwa parahnaptak. Ku pariye
msakwa parahnaptak gidahankis paytwempu msakwa
ayabanavrik warik Arukwa. Ku pariye msakwa
parasiptak igkis msakwa ayegbivi paytwempu ba
kenesa ahumwa paytwempu adahwan.
Hiyeg gikebankis ku avim inin aka ku igkis parikwene
mpiyase madikwiki hawwata igkis mpiyemni. Ka
aynsima hiyeg ku pariye patipteke gikakkis neras
nawotunye ku pariye aytwe ariwntak iwetrit piyakad,
avim kamukri 1500, igkis kaba madikepka, ka kebnema
msekwevye; abetnewa akavuska kamukri 1900
gikebankis kiyeste ariw madikawku madikwa hiyeg.
Inere ku samah igkis kaba madikepka in wadisasa
wanmap, mmanawa in danuh abetnewa ku aysaw igkis
hiyeg kewye portugues kamaxnekis parikwene adahan
gibukkis, abetnewa pitatye mpanabunene madikawku
madikwa kamukri ku aysaw parahna paraksene hiyeg
avit waxri. Hawwata abetnewa pina madikawku
madikwa kamukri, saram akak wagewne hawwata
akak murikti akiw biwhe gibetitkis parikwene ay
Arukwa keh igkis kaba madikte miyarap, inere danuh
abetnewa kamukrivyene XIX akak XX.
Igkis Palikur igkis ibekhewbet avitimpi gikanmakkis, ku pariye neras nawotunye lekolyavu amin
hiyeg gihumpahwankis kanum “clã”. Neras kuri puguhkuna gikebankis hiyegviyenevwi, gikanmakkis
han: Wayveyene, Kawakukyene, Wakavunyene, Paraymeyene, Waxiyene akak Wadahyene. Aritka minikwak kadahan nawenyewa hiyeg akiw, pahavwi
gaytakkis ku pariye biyukwiye, ku avim inin, igkis
palikur darih giwnavrikkis, yuwit ku pariye amanpuy

população indígena que vive há vários séculos na região Amazônica da fronteira entre o Brasil e a Guiana francesa, países divididos pelo rio Oiapoque. Esta
população também se autodenomina Parikwene, que
significa simplesmente “índio”. Hoje, os Palikur são
cerca de 2 mil pessoas, aproximadamente mil em cada
lado da fronteira. Do lado brasileiro, suas aldeias se espalham ao longo do rio Urukauá. Na Guiana francesa,
os Palikur vivem principalmente em bairros indígenas
localizados dentro ou no entorno das pequenas cidades do país.
Os números da população atual significam que os
Palikur enfrentaram o extermínio e o venceram. As
milhares de pessoas que encontraram os invasores
europeus, em 1500, haviam sido reduzidas a pouco
mais de uma centena, no começo dos anos 1900. Essa
redução espantosa se deu, principalmente, por conta
da feroz caça de escravos realizada pelos portugueses
contra os Palikur, durante os três primeiros séculos de
colonização, e por epidemias de sarampo, caxumba
e gripe que assolaram os índios da região nos séculos
XIX e XX.
Os Palikur são divididos internamente em subgrupos,
aos quais os antropólogos costumam chamar de “clãs”.
Estes são atualmente seis e levam os seguintes nomes:
gente da lagarta (Wayveyene); gente do abacaxi (Kawakukyene); gente do esteio, ou acapu (Wakavunyene); gente do bagre (Paraymeyene); gente da montanha (Waxiyene); e gente da lagartixa (Wadahyene).
No passado, havia muitas outras “gentes” e foi de uma
delas, hoje extinta, que os Palikur guardaram a língua
que falam atualmente nas aldeias, o parikwaki, idioma
filiado à família linguística maipure-arawak.
Segundo contam os mais velhos, antigamente, cada
105

clã falava uma língua própria e vivia num espaço próprio, no entanto, com a redução populacional, os diferentes clãs foram se aproximando e as línguas que
eram diferentes, mas muito aparentadas, foram cedendo espaço para a língua falada pela gente do sol (Kamuwyene). O parikwaki é hoje o idioma corrente nas
aldeias do Urukauá, mas na Guiana francesa, o créole
ganha cada vez mais espaço. Esta língua, originada do
francês, é falada por quase todo mundo que vive na
região. Os Palikur são, em realidade, poliglotas, pois
além do parikwaki e do créole, falam também o português e o francês, idiomas que aprendem nas escolas
e no convívio com os brasileiros e guianenses.

hempekwiye akak yuwitviyene arawakyene.
Minikwak kiyayben kinetihwa ku mpuse
hiyegviyenevwi awna gidahankiswa giwnavrikkis
hawwata igkis msakwa amun mpuse giwetrikis,
henneme ku samah igkis kaba madikepka, gaytakkis
hiyegviyenevwi kavusaw pahadguhwe hawwata
giwnavrikkis ku pariye nawenyebet avim ini hawkri,
henneme kabante hawwata arawnak, in kavusaw
payebdeke akak hiyeg kamuwyenevwi giwnavrikkis.
Keh ku avim inin igkis palikur ay Arukwa awna
hiyeg kamuwyene giwnavrikkis, henneme aynte avit
parasimnaw ayge yuwit kiriyavrik payebdeknene akak
parikwaki, hawwata inakni yuwit in ayta ariwntak
parastunka, in awnaka gavitkis ka aynsima hiyeg ay avit
Kayan. Igkis palikur igkis awna hawwata ka aynsima
yuwit, mmanawa igkis ka awna ininewatma parikwaki
akak kiriyavrik, igkis awna hawwata parantunka akak
parastunka, yuwit ku pariye igkis kanuhwa amin
ariku lekol hawwata abetnewa giwskawnikis gikakkis
parahna hawwata gikakkis hiyeg parasimnawyene.
Ay Arukwa kadahan pimavun ahawkanavrik adahan
areketni pahak kamukri: pitatye, ahawkanavrik digiswiki, ku kavim muwok wayk ka aynsima, in kavusaw ariwntak kayg dezembro in tivik danuhte arit kayg
junho; aveynivye, ahawkanavrik abereswan, kanumka
nimehme, ku kavim muwok ka wayk kiyesadima akiw,
in kavusaw ariwntak kayg julho in tivik danuhte arit
kayg novembro. Inin uniyahwaki adahan areketni kamukri in hawwata uniyaha hiyegviyenevwi gaxnikis,
mmanawa in uniyaha ahawkavrik ivuntyaki, wewvaki,
ahiwkebdi akak annivwit adahan was.
Amadga was hiyeg pi mutuhte kiniki, mmanawa
ariwntak kiniki igkis warak kaneg igkis keh kwak
adahan gaxnikis, hawwata adahan giviykankis.
Adahan inin annivwit igkis mayuvak pawtak, igkis
hawwata kanivwiye pahakte kamukri. Henneme
amadga parikwene giwasakis ka mutuhka ininewatma

No Urukauá há duas estações principais: o inverno,
que em parikwaki pode ser chamado de digiswiki
(tempo do rio cheio) ou muwokwekri (tempo da chuva), e é marcado pelas chuvas que caem quase incessantemente de dezembro a junho; e o verão, chamado
de nimehme (tempo da vazante do rio) ou abereswan
(tempo do céu limpo), período em que há menos
chuva e que vai de julho a novembro. A mudança
das estações também muda a alimentação nas aldeias,
pois afeta as atividades de pesca, caça, coleta e os trabalhos na roça.
O principal cultivo da roça é a mandioca brava, que
é a base da alimentação palikur e também uma das
principais formas de obter recursos econômicos. Esta
plantação é organizada em diversos mutirões, que
ocorrem ao longo do ano. Mas a roça palikur não produz somente mandioca, nela é plantada uma diversidade de frutas, tubérculos, legumes e ervas, como:
abacaxi, mamão, cana-de-açúcar, mamão, milho, macaxeira, batata, cará, inhame, gengibre, tabaco, vários
tipos de pimenta. Os trabalhos na roça começam pela
manhã cedo e terminam no meio da tarde. Nesse horário, as casas ficam quase todas fechadas e na aldeia
106

ficam apenas as mães e pais de bebês recém-nascidos.
Assim, durante praticamente o dia todo, a aldeia fica
deserta e silenciosa. O silêncio só é quebrado pelo burburinho das crianças na escola.

kiniki, mutuhka hawwata arakambet ahakubdi, akebi
kawar, pavay, siku, mayk, awava, kayg, isuw, ba ayg,
akak arakambet atitviyano. Annivwit amadga was in
kavusaw hawkanawa hawwata in isahkiska daraka
kamuw. Ku aysaw ahawkanavrik annivwit, madikte
payt msakwa sabutip, ininewa inagtivyano gikakkis
igtivyene ku pariye kadahanyevwi gikamkayuvwikis
nukuvesniye, igkisnewa msakwa paytwempu. Henne
kabahte mataytak wis ka hiyap hiyeg hawwata wis
kawnata timap kadukmanka paytwempu. Wis timap
ininewa bakimnayh kadukman arikutak lekol.
Bakimnayh palikur msakwa kipun akak hiyakemniki
adahan giwskawnikis. Igkis kannivwi payak gikakkis
kiyaravye, henne igkis kavusaw kanuhwa kibeye amin
mutuhka, ivuntyaki, ahiwka ahakubdi ariw hawwata
amin wewvaki. Henneme yuma hiyeg mpiksigkis
adahan kannivwi ba adahan keh arikna ku pariye egkis
kane kehkere. Igkis bakimnayh aytnite kanuhka amin
ayavaki adahan ayavane kiyaravye, igkis kavusaw
ariwntak nopsanyumni annivwit. Ku aysaw igkis ka
arikuma lekol igkis pahadguhwa igkis keh arikna
ku pariye igkis kanuhwa giwntakkis kiyaravye. Ik
adahan wis hiyavgikis ivuntyakis nopsanyumni im,
wis hiyavgikis wagahnekis amin ah ariw ku pariye
ivatyo, wis hiyavgikis kaniknekis nopsanyumni
puwikne avit paytwempu, akak nawenyewa annivwit
akiw ku pariye igkis hiya akehka.
In bakimnayh gihawkankis in kipun akak arakambet
arehwaki. Igkis awke avigku warik, ikgis havistap
akak yakot, igkis kehbeta garehwankis akak ah, akak
tip, igkis arehwa akak givigkis wakukwa, iwan, igkis
arehwa akak lanten ayan, akak katux amar, akak
higapkabdi atiy, atk. Ik adahan igkis keh gikatkis akak
ah, havistap akak abalet, hawwata ik adahan igkis
padak arikna akak higapka atiy, madikte ik adahan
wageswa adahan garehwankis bakimnayh. Ku pariye
pi awaygte adahan gihawkankis neras bakimnayh in
amawka igkis ka msakwati misawnama.

As crianças palikur estão imersas num universo de
conhecimento amplo e rico. Elas acompanham os
mais velhos em quase todas as atividades, com isso
aprendem aos poucos a plantar, a pescar, a coletar os
frutos da natureza e a caçar. Mas ninguém as obriga
a trabalhar ou a fazer coisas que não queiram fazer.
As crianças são ensinadas a ajudar, a cooperar com
os mais velhos, começando por fazer pequenas tarefas. Além disso, quando não estão na escola, elas se
reúnem em pequenos grupos para fazer coisas que
aprendem com os adultos. É possível vê-las pescando
minúsculos peixinhos, subindo nas árvores atrás de
frutas maduras, coletando ovas de peixe nos campos
alagados, caçando pequenos animais dentro da aldeia,
entre outras atividades.
O dia a dia das crianças palikur é repleto de brincadeiras e jogos. Tomam banhos de rio, exercitam-se com
o arco e flechas e improvisam brincadeiras com paus,
pedras, macacos xerimbabos, camaleões apresados, pilhas usadas, cartuchos de espingarda usados, garrafas
pet etc. Com isso fabricam pernas de pau, munição
para estilingues, lançadores de projéteis feitos com
garrafas pet, enfim, tudo pode ser transformado em
diversão nas mãos das crianças. O importante para
esse universo em miniatura é nunca ficar parado.
Artionka Capiberibe
Antropóloga, professora da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp)
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oficinas com as crianças de kumene
e encontros com os educadores de macapá
Alan Batista Hipólito | Anísia Iaparrá Ioiô | Arailson Leal Ioiô | Arilson Iaparrá Ioiô | Arinelson
Martins Ioiô | Arlisson Labontê Martins | Artur Ioiô | Charle Martins Batista | Dieyne Batista Ioiô |
Edimundo Sales Iaparrá | Gerusa Sedô Ioiô | Gessimo Batista Guiome | Jeconilson Felício Labontê |
Jhonny Batista Labontê | Joilson Batista Ioiô | Juliana Felício Iaparrá | Kedima Batista Labontê | Leniel
Felício Ioiô | Lenivaldo Labontê Ioiô | Lidiane Felício Batista | Maralene M. Narciso | Ozenda Labontê
Ioiô | Ronivaldo Iaparrá Martins | Sabrina Sales Iaparrá | Sonita Iaparrá Felício | Sueli Ioiô dos
Santos | Tiago Felício Ioiô | Venissa Emílio Labontê | Zaquel Narciso Felicio | Zezildo Iaparrá Martins
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Entrevista sobre saúde

Jaqueline iaparrá

Jaqueline iaparrá

Parteira, 44 anos

Nuw Ozenda. Mmah piw?
Nah nuwhu Jaqueline Iaparrá.

Meu nome é Ozenda. Como é o seu?

Aysaw kamukri paw?

Eu me chamo Jaqueline Iaparrá.

Nah kadahan 44 kamukri.

Quantos anos você tem?

Kiney pis msakwa?

Tenho 44 anos.

Na msakwa avit aldeia Kumene.

Onde você mora?

Pariye gawagi parikwene giveykis?

Moro na aldeia Kumene.

Parikwene giveykis ahbet amar.

Qual a importância da medicina tradicional?

Ku avim inin ba hiyeg kawih parikwene giveykis?

A medicina tradicional dos índios são as cascas das
árvores.

Parikwene giveykis in kawih. Usuhkite kawihte
udahan, ayteke nikwe ku in ka kawih usuh tivik ta gimkanit dokte han Uyapkunit pes.

Hoje em dia os índios ainda usam medicinas tradicionais?

Pariye iveyti yis kawih?

As medicinas tradicionais ainda são utilizadas. Primeiro usamos as nossas medicinais tradicionais, depois
vamos até a sede do município de Oiapoque para consultar ao médico.

Usuh kawih yariwahma, ariknavan akak mahk amar,
payebdak, adahan batakta.
Pariye keh hiyeg ka uti karayt?
Amawka igkis avuriw gimakniwyikis, avuriw payt,
nikwe igkis ka uti karayt.

Que remédio vocês usam?
Usamos as folhas da planta capitiu, casca da mangueira, tudo triturado e misturado, para aplicar nas contusões.

Pariye hiyeg hiyekne akak makniwka?
Kadahan mekseh adahanyewa hiyekne akak makniwka ay in. Minikwak ihamwi hiyak akak inin makniwka, heneme kuri yuma ihamwi, mekseh hiyak
akak.

O que faz as pessoas não pegarem doenças?
As pessoas têm que cuidar da saúde delas, da sua casa,
assim não vão pegar doenças.
Quem são os responsáveis pela saúde aqui?

Mmahki minikwak ihamwi hiyak akak?

São os médicos. Antigamente os pajés cuidavam da
saúde, mas hoje eles não existem mais.

Awaku gikamaxwankis atere, heneme kuri ukamaxwan ta givitit mekseh.

Por que antigamente eram os pajés quem cuidavam
da saúde?

Ba kabay parikwene kanivwiye akak makniwka?
Ihi, kabay in. Avit wis kawih nawotunye givey wiski118
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Porque todo mundo acreditava neles, mas hoje acreditamos nos médicos.

te kawih uvey, ayteke wis atak kawih nawotunye giveykis.

É bom que os próprios indígenas trabalhem com a
saúde?

Mmahki parikwene kanivwi akak inere, mmah awaku
giwnavrikkis?

Sim, é bom. Antes de usarmos os remédios dos não
índios, usamos primeiro os nossos remédios tradicionais.

Parikwene kanivwi akak inin ay in akak giwnavrikkis,
ayntehan akak parantunka.

Por que os indígenas trabalham com isso, é porque
falam a língua materna?
Aqui os indígenas trabalham e falam a língua materna, e também a língua portuguesa.

Parteira ganivwikis, egkis avuriwno tinogben, ku aysaw tinogben biwkis egkis avuriwgukis jukte egkis pamakutak. Pamakuteke nikwe yuma akiw, egkis ekkevgukis gitkis gugihgikis.

E as parteiras, o que elas fazem?

Kitak pis kanuhwa amin inere parteira?

As parteiras tradicionais fazem o trabalho de parto e
cuidam das mulheres grávidas, e também quando elas
dão à luz as entregam aos seus maridos, para que estes
cuidem delas.

Nah kanuhwa guwntak nnaguh. Nnaguh kanuhun
keh nah kanuh pamakutaksa nuyaki tino ku akak inin.

Pariye parteira ganivwikis?

Ya ayteke, ba pis kanuh pikamkayuvwinek?
Ihi, ku aysaw nukamkayh kiyavunek eg kanivwi
nukakuh. Nah hiyak eg kanuh han pitatitnek.

Quem ensinou você a ser parteira?
Eu aprendi com a minha mãe. Ela me ensinou para
que eu possa trabalhar com o parto.

Ba ay hiyeg ku pariye hiyak ahawkan parteira?
Kadahan. Usuh kibete. Usuh 24 ukeban kanivwiyo
akak parteira avit paytwempu Kumene.

Você vai ensinar também a sua filha?
Sim, quando a minha filha crescer vou ensiná-la também. Sei que ela vai aprender.

Kibeyne adahan inakni yuwit.
Hawata ka sam, kibeyne.

Tem mais pessoas que trabalham como parteiras?
Tem. Nós somos 24 parteiras aqui na aldeia Kumene.
Obrigado pela sua palavra.
Por nada, agradeço também.

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Lidiane, Sabrina,
Sonita, Anísia, Ozenda, Dieyne.
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Entrevista sobre alimentação

Juscelino

Juscelino

Agricultor, 48 anos

Nuw Janaina. Mmah piw? Aysaw kamukri paw?
Nuwhu Juscelino. 48 kamukri.

Sou Janaina. Qual o seu nome? Qual a sua idade?

Pariye panivwi?

Meu nome é Juscelino, 48 anos.

Nah wasevutne. Ariwntak was usuh uti ka aynsima
arikna. Ku aysaw usuh keh kwak nikwe usuh piyuk,
nikwe ariwntak akakuwavrik usuh isim kibite ariknebdi

O que você faz?
Sou agricultor, pois é da roça que nos alimentamos.
Quando fazemos farinha de mandioca, vendemos e
compramos o que necessitamos.

Mmahki amawka wixwiy ax ahakubdi?
Ahakubdi, awaku wixwiy parikwene egnewa wixwiy
uti adahan ax, eg kawih adahan waymahwanwiy.

Devemos nos alimentar também das frutas?
Devemos, porque nós indígenas plantamos e colhemos para nos alimentarmos das frutas que cultivamos,
e assim mantemos a nossa sobrevivência.

Ya kwak pariye kabayka in ewk?
Kwak, awaku wis kehni wis piyuk ta git nawotunye.
Ayteke wixwiy uti axka, akebi café, akebi kamis. In
ewk wot ka aynsima arikna han pitatit.

A farinha de mandioca, o que ela trás de bom?
A farinha de mandioca, depois de feita, a vendemos
no comércio. Depois compramos como café, como
roupas, entre outros objetos de nosso interesse.

Pariye amutribdi amawka wixwiy mutuh akiw?

Que tipo de plantas podemos cultivar?

Hawata wixwiy mutuh kiniki, pilatno, awava, kayg,
kavar, noras kabaynovwi axka udahan.

Podemos plantar maniva de mandioca, bananeira,

Pariye puwikne kabay adahan axka?

121

Kumene

macaxeira, batatas, entre outras espécies que servem
para se alimentar.

Kadahan ka aynsima. Wewvekevutnevwi igkis umah
akebi arudik, it, uwan, bukutru. Kuhivra, akebi timuvu, noras kabaynovwi axka, keh wixwiy aymahwa.

Quais os tipos de animais que se come aqui?

Mmahpa wis kanuhwa wewva?

De muitos tipos. Os caçadores matam a anta, a cutia,
a paca e o veado; os pássaros, como o mutum, entre
outros, que servem para se alimentar.

Ku aysaw pig wewvekevutne nikwe pis atak gihapti.
Pis aymahwa jukta pis kiyavwi nikwe pis hiyak madikte ku kiw ig wewva, nikwe pis kanuh wewva hawata.

Como se aprende a caçar?

Ya ivuhtyaki?

Quando o seu pai sabe caçar, então você sabe caçar
também, pois desde a infância você deverá acompanhar ele nas matas para aprender com ele.

Ivuhtyaki hawata, giwntakwata wig. Ku aysaw ig kanuhpi ivuhtya, ig waxwap muwapu ku kiw ig kanik.
Nikwe ku aysaw pis kiyavwi, pis hiyak hawata madikte, awvrewata pis kanik.

E sobre a pesca?
Sobre a pesca é mesma coisa, aprendemos com os
nossos pais. Quando ele for te ensinar, ele te leva por
onde ele sabe que tem peixes e para quando crescer
saberá como pescar.

Pariye uyakok adahan wis uti im?
Wixwiy kawik ivuhti akak yakot. Wis keh gukig nikwe
umah kuhuvra, puwikne akak im. Eg kawih adahan
ka aynsima akiw.

Quais os tipos de armas que se utilizam para pegar os
peixe?

Ya aragbus, igkis kawih hawata?

Utilizamos os anzóis e as flechas. Utilizamos também
flechas para pegar tanto os peixes quanto os pássaros.

Aragbus igkis kawih hawata. Eg umah ka aynsima ariknabdi, hawata ke yakobte.

A arma de fogo, é utilizada também?

Kabet kayg, hawkri, kabay adahan mutuhka?

Nós utilizamos as espingardas, assim como as flechas.

Amutri mutuhka ku aysaw muwok kavusaw wayk,
arimkanit novembro nikwe in kwis muwok kavusaw
wayk nikwe mutuh madikte amutribdi eg hiyan.

Qual o melhor período para o plantio?
O melhor período para o plantio é quando começa a
chover. Por exemplo, no mês de novembro já dá para
iniciar a plantação.

Kibeyne.
Nikwe inakni nah akka yit.

Obrigado.
Então essas foram as minhas contribuições.

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Juliana, Kédima,
Venissa, Maralene, Gerusa, Suely.
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Entrevista sobre liderança

Azarias Iaparrá

Azarias Iaparrá
Nah kewye Ronivaldo Iaparrá Martins. Nah gikakkis
nukagmadavu kehne entrevista. Nukagmadavu kewye:
Géssimo, Arinelson, Artur, Johne gikak Zaquel.

Cacique da aldeia de Kumene
Meu nome é Ronivaldo Iaparrá. Eu e os meus colegas
queremos fazer uma entrevista contigo. Os nomes dos
meus colegas são: Géssimo, Arinelson, Artur, Jhonny
e Zaquel.

Usuh ayepne pis amin anivwit ay Kumene.
Mmah piw?
Nah kewye Azarias Iaparrá.

Gostaríamos de saber sobre algumas questões aqui na
aldeia Kumene.

Aysaw kamukri paw?
Nah kadahan 39.

Como é seu nome?

Kiney pis msakwa?

Meu nome é Azarias Iaparrá.

Nah msakwa avit paytwempu Kumene.

Quantos anos você tem?
Tenho 39 anos.

Pariye anivwit pis keh?

Onde você mora?

Nah kanivwiye kewa Kaptenbe gidahan lakumin.

Moro na aldeia Kumene.

Pariye kabayka inin anivwit ewk?

Qual é o seu trabalho?

Inin anivwit, ku aysaw pahavwi Kapten ig kaniyka
gavit lakumin adahan ig kehne anivwit gidahan lakumin. Hawwata ku aysaw pis Kapten nikwe lakumin
kamawkan ta pit adahan pis kehne anivwit gidahankis
madikte hiye ku pariye ay avit paytwempu Kumene.

Trabalho como cacique para a comunidade.
Qual o benefício que esse trabalho traz?
Quando um cacique é escolhido pela comunidade, ele
deve trabalhar para a comunidade. E quando você é
cacique, a comunidade recorre até você para que você
trabalhe para toda a comunidade do Kumene.

Pariye keh pis humaw ikivarat?
Nah humaw ikivarat adahan kanivwiye gidahankis,
hawwata batukewne adahan ik adahan wew gidahankis muwapu adahan ayepne, kehne anivwit gidahan lakumin. Hawwata anivwit ku pariye humewne
ay adahan usuh kehne inin anivwit gidahan lakumin
adahan ayavene lakumin ku pariye gimawkankis hawwata ku pariye gayapnikis ta nutuh adahan nah batukaw wew gikakkis.

O que faz você se tornar cacique?
Uma vez cacique da aldeia é para trabalhar para a comunidade, apoiar a comunidade em suas atividades
internas e externas, bem como também representar
nos assuntos fora da aldeia.
Existem mais pessoas que trabalham contigo?

Ba ay hiyeg kumaduka payak pika?

Existem três pessoas que trabalham junto comigo.
São eles: Henrique Batista, que é vice-cacique, Zildo

Kadahan mpana hiyeg kanivwiye nukakuh. Kadahan
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Felício, o terceiro cacique, e mais José Guiome, esses
trabalham como principais lideranças.

nuhumkwari kiyavwiye Henrique Batista, kadahan
amamnam Kapten Zildo Felicio hawwata kadahan
Jusé Guiome. Usuh kanivwiye gikakkis kewa ikivaratbe.

Como eles trabalham contigo?
Trabalhamos na conscientização sobre o alcoolismo
e respeito com a comunidade. Aqueles que desrespeitarem outras pessoas, o cacique deverá convocar uma
reunião com a comunidade para tratar do assunto em
questão para advertir os que desrespeitam a comunidade, tanto aos mais velhos e às mulheres. Daí a importância de sermos escolhidos como lideranças.

Mmahpa hiyeg kanivwi pikak?
Usuh kanivwiye amin lalwa adahan mihawnane higapka ku pariye awnaka avanenekwa amin higapka, hawwata amin kiyataki. Ku pariye hiyeg ka kanuh kiyata
nikwe Kapten ig pahadguh gikak madikte lakumin,
iki ginetnikis adahan igkis kanuhwa kiyata kiyayben,
kiyavunogben, madikte hiyeg. Nikwe, inneki keh usuh
sarayhka kewa ikivaratbe.

Existe regras na comunidade?
Temos regras na comunidade para minimizar a questão de bebidas alcoólicas, por exemplo, pois esses
tipos de bebida é que entram na comunidade com
maior facilidade. E quando houver algum problema
na comunidade, por exemplo, a questão da confusão
entre pessoas envolvidas, a primeira pessoa que deve
ser chamada é o cacique da aldeia, e este deverá intervir para buscar solução para o problema.

Ba ay lalwa ay paytwempu?
Lalwa usuh kadahan ay avit paytwempu adahan mihawnane higapka, awaku pi parakte higapka. Hawwata
kadahan matekbetka gidahan lakumin, ku aysaw kadahan matekbetka amin wasaymawka, nikwe igkis
sigis gimin Kapten, igme Kapten keh pahadguhka gidahankis adahan watekbetene gihawkankis. Hawwata
akiw kadahan pi kahawnate arikna ku pariye humaw,
nawenetke ku aysaw awayg kamukanse pahavu tino,
nikwe pariye hiyekne akak inere, ig Kapten adahan
pitatkiya adahan watekbetene madikte inere mbeyne.

Nós lhe agradecemos por esse momento de entrevista.
Agradeço também aos alunos que estão presentes aqui
neste evento. Como cacique estarei à disposição para
qualquer outra informação necessária.

Kibeyne nah kabayhap adahan inin piwn.
Hawwata kibeyne nah kabayhay ku pariye lekolyavu
ku avim inin. Nah Kapten ay ahegben adahan yayavetni, ku pariye yimawkan nah ahegbet hawwata, kibeyne.

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Arinelson, Artur,
Géssimo, Jhonny, Ronivaldo, Zaquel.
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Manoel Labonte

Manoel Labonte
Nuwhu Tiago. Nukagmadavu giwkis han: Charle,
Arilson. Mmah piw?

Artesão e agricultor
Meu nome é Tiago. Os nomes dos meus colegas são:
Charle e Arilson. Como é o seu nome?

Nah kewye Manoel Labonte.

Sou Manoel Labonte.

Nah kadahan 89 kamukri.

Quantos anos você tem?

Kiney pis?

Tenho 89 anos.

Nah msakwa ay Kumene.

Onde você mora?

Pariye anivwit pis keh?

Moro na aldeia Kumene.

Nah kanivwiye was, hawwata nah kanivwiye akak
ahbet.

Aysaw kamukri paw?

Em que você trabalha?

Ba amawka cultura in biyuke ba kawk?

Trabalho com a roça e também com as artes indígenas.

Nutuhbe inere adahan uhumpahwanwiy “cultura”
giwnavrikkis parahna in ka kis adahan biyuk.

A cultura deve ser esquecida ou não?

Pariye hiyeg kanivwiye akak cultura?

Penso que a nossa cultura não deve ser esquecida.

Akak inin kuri sema kiyavwiye Manoel Antôni ku
pariye nawotunye hiyaknig ig Wet, ignewa kanivwiye.

Quem trabalha com a cultura?
Hoje em dia, somente o sr. Manoel Antônio, a quem
muitos não índios conhecem.

Udahanwiy estwa amawka in kinetihwaka gavitkis
kiyavwiyegben?

As nossas histórias devem ser contadas pelos mais velhos?

Ihi, adahan bayehpiye madikte udahanwiy westwawiy,
ukanuhwanwiy, madikte inin uhumpahwanwiy.
Kadahan Museu Uyapkun, Museu Kuahi, ini humewvi
kewa bayehketbe adahan madikte anivwit.

Sim, para que as nossas histórias, culturas, não se percam. E é para isso que existe o Museu Kuahi, no Oiapoque, para preservar as nossas histórias.

Ba ay udahanwiy estwa giminkis pitatyevwi?

Existe alguma história sobre os nossos antepassados?
Existem muitas histórias sobre os nossos antepassados.

Kadahan ka aynsima estwa giminkis hiyegviyenevwi
pitatyevwi ku pariye aymuhwa minikwak.

Sobre os grafismos, qual a importância para você?

Amin tamakabdi, pariye gawaygi in ta pit?

Nos dias de hoje ainda existem questões nas quais ainda faço parte, mas essas servirão mais ainda para as
futuras gerações. Então, futuramente, os seus filhos

Awaku kuri akak inin ini estwa in kawih ndahan ku
nah wewvarihte ay kuri, in pi kawihte gidahankis
nerasviyene bakimnay ku pariye aymahwenevwi
127

Kumene

ou os seus netos, ao se tornarem professores, poderão
trabalhar as nossas próprias culturas em sala de aula.

buttavye ku pariye parahna kanum nukune “geração”,
nukunevwi aymahwaki. Embe nikwe in kawih adahan
ka aynsima, awaku han pitatitnek wis ka hiyak ba yis
ba yikamkayuvwi wageswenek adahan lekol akivara
ou wageswe adahan nawotunye gihiyakemni madikte,
wixwiywa keh udahanwiy lekol ba wixwiywa wewkis
udahanwiy wanivwiy madikte avim ini hawkri.

Agradecemos pela fala do senhor.
Igualmente.

João Antônio Felício

Kibeyne, ahwiy.

Pastor evangélico na aldeia de Kumene

Ka sam.
Meu nome é Tiago. Os nomes dos meus colegas são:
Joilson, Charle e Arilson. Qual o seu nome?

João Antônio Felício
Nuwhu Tiago. Nukagmadavu neras ay: Joilson, Charle,
Arilson. Mmah piw?

Meu nome é João Antônio Felício.
Qual a sua idade?

Nuwhu João Antônio Felício.

Tenho 77 anos.

Aysaw kamukri paw?

Onde você mora?

Nah kadahan 77.

Moro na aldeia Kumene.

Kiney pis msakwa?

O que você faz?

Nah msakwa ay Kumene.

Sou com pastor na aldeia Kumene.

Pariye anivwit pis keh?

O que é ser pastor?

Nah ay msakwa Kumene humewne pastor gidahankis
neras hiyeg kumeneyenevwi.

É pastor dos servos do Senhor Jesus, para transmitir
a eles o conhecimento de Deus, para conduzi-los ao
bom conhecimento que vem de Deus.

Pariye inere pastor?
Pastor gidahan neras hiyeg ku pariye Jesus gihiyegavu,
adahan gikanuhtenkis amin Uhokri gihiyakemni,
giwewkistenkis amin kibeyne hiyekemniki giwntak
Uhokri.

O que é cultura para você?
Para mim a cultura é o nosso modo de vida, os nossos
costumes nos dias de hoje. O novo conhecimento que
vivemos hoje.

Pariye cultura ta pit?

A cultura deve ser esquecida ou não?

Nutuh in wowskawniwiy, uhumpahwanwiy kuri akak
inin. Nukune hiyakemniki ariw minikwak.

Muitas se perderam porque não serviam para nós, porém outras que ainda nos servem permaneceram.

Ba amawka in cultura in biyuke ba kawk?

Quem trabalha com a cultura?

Araytak in biyuke awaku in ka kabayh, heneme araytak
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Quem ainda trabalha com a cultura é o sr. Emiliano.

ku pariye kibeyne in usekwe kuviknene akak inin.

As nossas histórias devem ser ensinadas pelos mais
velhos?

Pariye hiyeg kanivwiye akak cultura?
Ay pariye hiyeg kanivwiye akak inin ku, minikweknene
hiyakemniki, kiyavwiye Emilian.

Sim, devem ser ensinadas pelos mais velhos, para que
não se percam.

Udahanwiy estwa ba amawka in kanuhka gavitkis
kiyavwiyegben?

Existem histórias sobre os nossos antepassados?
Existem histórias sobre os nossos antepassados. Antigamente os costumes dos antigos eram diferentes dos
nossos nos dias atuais. Antes de ouvirem o verdadeiro
conhecimento, eles ficavam separados uns dos outros.
Alguns viviam por grupo familiar, ou seja, viviam
com os netos, noras, genros, em uma ilha. Mas hoje
todo mundo vive junto.

Ihi, inin hiyakemniki amawka in kanuhka gavitkis
kiyavwiyegben, marihwakam in ka biyuk.
Ba ay udahanwiy estwa giminkis pitatyevwi?
Estwa gidahankis pitatyevwi amekenegben ay. Pitatye
hiyakemniki hiyeg, parikwene gihiyakemni, ka
kema ininma kuri. Pitatye igkis ku samah igkis kote
timapte kibeyne hiyakemni igkis ibekewbet muwapu,
ka pahadguhwa kema ininma kuri. Kuri akak inin
hiyeg pahadguvu, heneme minikwak hiyeg ibekewbet,
muwapu igkis keh givinkis. Mpuse igkis akak
gikebyuvwi ku kiney igkis msakwa. Gikebyuvwi nah
kanum ke inaknibe akak gihigivwi akak gihinyovu
akak gikebyuvwi, msakwa avit pahanene kewihgi.
Hene minikwak uhumpahwanwiy.

Sobre os grafismos, qual a importância para você?
Os grafismos representam as marcas, os conhecimentos e a cultura dos indígenas.

Amin tamakabdi, pariye gawaygi in ta pit?
Tamaka awaygi ku akak inin arakak parikwene
gewkahwan, gihiyakemni, gihumpahwan.
Kibeyne, ahwiy.

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Tiago, Arlisson, Joilson, Leniel, Charle, Arison.
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nonato hipólito

nonato hipólito
Nah nuwhu Arailson. Usuh kinetihwene pikak amin
educação. Mmah piw?
Nah nuwhu Nonato Hipólito.
Awsay kamukri paw?
Nah kadahan 40 kamukri.
Kiney pis msakwa?
Nah msakwa avit paytwempu Kumene.
Pariye pis panivwi?
Nah kadahan nanivwi lekol akivara hawata nah kanivwi amdga was.
Ku avim inin mmahpa pis hiyap educação?
Educação nah hiyap ku avim inin kabay, adahan usuh
parikwene…usuhwa kamax inin anivwit, usuhwa
kumaduka udahan lekol avim adahan ku kiney usuh
kanuhak, udahanwa etnia. Nah uti ka aynsima kabay
in, awaku in ewk ka aynsima kabayka. Ik adahan
usuh kinetihwa akak uhiyegavu igkis pukuha wown,
igkis hawata usuh pukuha giwnkis.
Mmahpa bakimnayh gikanuhwankis ku avim inin?
Avim inin bakimnayh gikanuhwakis in kabayte ariw

Professor, 40 anos
Meu nome é Arailson. Queremos conversar contigo
sobre a educação. Qual o seu nome?
Sou Nonato Hipólito.
Qual a sua idade?
Tenho 40 anos.
Onde você mora?
Moro na aldeia Kumene.
O que você faz?
Trabalho como professor em sala de aula, também trabalho com a roça.
Como você vê a educação atualmente?
Vejo que atualmente a educação melhorou muito para
nós indígenas, pois nós mesmos estamos à frente da
educação como professor. Para mim isso é importante,
porque podemos conversar em nossa língua com os
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nossos alunos indígenas, o que facilita a aprendizagem
dos mesmos em sala de aula.

minikwak. Mmahki? Awaku minikwak igkis ka kanuh awna parantunka kabayntiwatma, heneme ku
avim inin igkis bakimnayh kadahan gidahankis iwetrit wok adahan igkis awna parikwaki, wis lekol akivara awna hawata inwata parikwaki gikakkis, igkis
pukuhpa, wis pukuhpigkis hawata.
Ba igtivyene ayava bakimnayh akak lekol? Mmahki?
Igkis igtiyene ayava. Awaku inin lekol ku pariye usuh
kadahan avit inin paytwempu in gidahankis. Heneme
avim inin amawka mpuse igti ku aysaw bakimnayh
kanuhwa gikak lekol akivara, ku aysaw igkis pes,
amawka igtivyene iwasa bakimnayh gikagtankis,
awaku igkis mwaka ayava lekol akivara hawata.
Mmahki igkis amawka ayava?
Awaku ka ik adahan igkis igtivyene isaksa igkiswonakis lekol akivaravyene adahan akka hiyakemnikis
ta gitkis bakimnayh. Amawka igtivyene hawata ayava
lekol akivara, iwasa gikamkayuvwi gikagtankis. Ayta
ariku lekol avim iwasa mmahpaki lekol akivara gikanuhaknikis. Mmahpaki bakimnayh gikanuhwankis
gikak lekol akivara. Ba igkis kiyata lekol akivara ba
igkis ka kiyata lekol akivara. Amawka igtivyene avanenekwa kenesawa amun lekol avim adahan igkis
hiyap lekol akivara gikanuhakniks amin educação.
Pariye educação gidahankis parikwene ay paytrik.
Inin educação, avit in danuh arikut lekol avim in
pes paytriktakit. Mmahki nah awna paytriktak?
Awaku igti ig kanuhak amin hiyakemniki, amin
kiyataki: ku aysaw pis hiya pahavwi kiyavwiye bat
amawka pis kanuh kiyatig, pis ka mahivwi hiyeg.
Ineki keh educação pes aytontak paytriktak in parak
ta arikut lekol avim. Igtivyene iki hiyakemni ta gitkis
bakimnayh, lekol akivaravyene hawata igkis mayu
gitkis igtivyene adahan kahadbe igkis kanuhak
adahan inin hiyakemniki avanenekwa wew payak,
adahan igkis bakimnayh kiyatak. Awaku lekol ewk

Como está aprendizagem dos alunos atualmente?
Atualmente vejo que a aprendizagem dos alunos melhorou em relação ao passado. Por quê? Porque no passado os alunos não podiam acompanhar as aulas e hoje
não, eles têm maior facilidade em acompanhar devido
à linguagem que ambos utilizam em sala de aula.
Os pais acompanham os filhos durante os estudos?
Por quê?
Os pais acompanham porque a educação que temos
hoje na comunidade é deles. Por isso que cada pai
deve acompanhar os filhos, ver os cadernos deles, isso
é importante.
Por que os pais devem fazer isso?
Porque o professor sozinho não pode educar os filhos
sem a contribuição dos pais no processo educacional.
Por isso, os pais devem acompanhar também até a escola, para ver como o professor trabalha com os alunos em sala de aula, se os alunos respeitam os professores; daí a importância da participação dos pais nesse
processo educacional.
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Como é a educação em casa?

gitkis kabayka, iki gitkis hiyakemniki, adahan
kahadbe igkis kanuhak kiyatak ariku lekol avim.
Ka sam, kibeyne adahan ku samah pis maviyasa inin
inetit wotuh, usuh aluno.
Ka sam. Kibeyne hawata.

A educação começa em casa antes mesmo de chegar
na escola. Por que digo isso? Porque os pais devem
ensinar a seus filhos sobre o respeito com as pessoas:
quando você se encontrar com um idoso na rua, você
deve o respeitar e também não pode perturbar ele. Por
isso a educação começa em casa e entra na escola. Os
pais devem chamar a atenção dos filhos, assim como
também os professores devem fazer o mesmo, ou seja,
a escola e os pais devem se aliar para juntos obterem
resultados positivos na educação dos filhos, pois somente através da escola é que os filhos conseguirão
crescer na vida.

aldiere orlando
Mmah piw?
Nah kewye Aldiere Orlando.
Aysaw kamukri paw?
Nah kadahan 37 kamukri naw.
Kiney pis msakwa?
Akak inin nah msakwa ay Macapá, nah aytakin
arukwatak. Nah tivik ku samah 2005, kuviknene nah
ayge Macapá.
Pariye panivwi?
Nah kanivwiye amun paha iwetrit kewye Núcleo
de Educação Indígena, in ku pariye hiyekne akak
educação amun mpana iwetrit, amun Estado do
Amapá: ay Uyapkun, aynte Waiãpi Pedra Branca do
Amapari, aynte Parque do Tumucumaque ku kiney
nawenyevwi parikwene. Nikwe nah kanivwiye gikak
guvelma ku pariye hiyekne akak educação gidahankis
parikwene amun mpana município.
Pariye kabayka hiyeg uti ariwntak educação?
Ka aynsima kabayka hiyeg uti ariwntak educação.
Mmahki? Awaku ku avim inin wixwiy pariykwene,
igkis mwaka hiyak hiyakemniki igkis mwaka
hiyak hawkri, igkis mwaka mpitamni gidahankis
giwaxigkis, igkis mwaka mpitamni gidahankis
gihumpahwankis, igkis mwaka ayap git guvelma amin
ku pariye muwekne gitkis. Ineki keh in kanuhwaki ku
pariye parahna kanum educação in ku avim inin ka
aynsima gawaygi udahanwiy. Ku minikwak wixwiy
kote hiyakte lekol, wixwiy hawata kote hiyakte

Agradecemos pela sua contribuição conosco.
Igualmente.

aldiere orlando
Professor, 37 anos
Como é o seu nome?
Eu me chamo Aldiere Orlando.
Quantos anos você tem?
Tenho 37 anos.
Onde você mora?
Atualmente moro em Macapá. Fui para lá em 2005.
O que você faz?
Trabalho no setor chamado Núcleo de Educação
Indígena, o qual é responsável por educação escolar
indígena em três áreas no estado do Amapá: no Oiapoque, na Pedra Branca do Amapari e no Parque do
Tumucumaque. Portanto, trabalho com o governo do
Estado.
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Que benefício os indígenas conseguem por meio da
educação?

nawotunye gihiyakemnikis nikwe avim ini hawkri
wixwiy ka muwaka kanuhwaki, wixwiy ka aminama
ariw kanuhwaki. Heneme ku samah ku avim inin
ka wixwiynewatma ay, pahaponama ay, ku samay
wixwiy kadahan nawotunye ay wanwawiy. Nah awna
wanwawiy ku samah wixwiy kwis payebdeke gikakkis
nikwe amawka wixwiy kanuhwa kahadbe wixwiy
mpitamni udahanwiy ukitaniwiy ta gitivutkis.
Ba educação ewk matekbetka wotwiy?
Educação in abusku ewk matekbetka, ya. Mmahki?
In ewk arakambet hiyakemniki. In ewk hiyakemnikis
ku pariye wixwiy kane hiyak nawotunye
gihiyakemnikis. Nah keh abektey amin higapka,
nawotunye gihigvankis, ku pariye ka uhigvanwiyma.
Nikwe ku aysaw ukebyuvwiy parikwene higap akebi
ini higapka nikwe wixwiy ewk matekbetka arit
ukebyuvwi, ukamkayuvwi, gitkis ukebyuvwi ku
pariye msakwa uhumwawiy, arit lakumin. Nikwe in
ewk amiyhawka in ewk dakuhwaki, awaku higapka.
Kadahan nawenyewa matekbetka ku pariye in ewk ku
aysaw wixwiy ka kiye udahanwiy uhumpahwanwiy
akiw, wixwiy kavusaw iki uhiyakemniwiy arit
nawotunye gihiyakemnikis awaku in keh wixwiy
biyuksa uhumpahwanwiy. Heneme nah uti ku avim
inin educação igkiswa parikwene avitkig kanuhaki.
Nah hiyap igkis ayta tarisnene uhumpahwanwiy
arikut lekol avim kahadbe bakimnayh kanuhwa amin,
nikwe igkis ka isaksa gihumpahwankis miyehka…
adahan mpitene inin matekbetka danuh ta ubetitwiy.
Ku avim inin, mmahpa pis hiyap educação?
Ku avim inin nah hiya educação in kabeyhewvi.
Mmahki nah awna hene ku in kabeyhewvi? Awaku
ku minikwak ku aysaw wixwiy kanuhwene, ku nawotunye ayta ukanuhtenwiy, wixwiy ka pukuha giwnavrikkis, awaku igkis nawotunye, igkis ka hiyak wownavrikwiy, igkis ka hiyak uhumpahwanwiy. Nikwe

São muitos os benefícios que os indígenas conseguem
por meio da educação. Por quê? Hoje em dia nós indígenas precisamos saber e aprender a proteger a nossa
terra, preservar a nossa cultura, saber dialogar com as
autoridades governamentais do que queremos para a
nossa população. Por isso a educação hoje é extremamente importante para nós. Antigamente quando não
tínhamos o contato com a sociedade envolvente, naquela época, não sabíamos da importância da educação, não dávamos valor à educação. Porém, hoje, não
estamos vivendo sozinhos, existe outra sociedade ao
nosso redor, digo isso porque já estamos convivendo
juntamente com ela, e é preciso que tenhamos a sabedoria para defender o nosso direito.
A educação tem provocado muitos problemas?
A educação tem provocado problemas sim. Por quê?
Porque tem trazido muitas coisas que desconhecíamos
até então. Um exemplo do qual posso fazer é sobre as
bebidas alcoólicas, as quais não são nossas bebidas. E
assim, quando alguém consome essa bebida e o efeito
disso faz com que ele faça bagunça com a sua família
e com a comunidade, trazendo assim confusão entre
as pessoas. Há outra preocupação que o envolvimento
com a educação escolar nos traz é que quando começamos a desvalorizar a nossa cultura e passamos a valorizar a cultura dos outros.
Por outro lado, porém, vejo que nos dias atuais os próprios indígenas são responsáveis pela condução de sua
educação. Os professores indígenas vêm trabalhando
em sala de aula a revitalização de sua cultura e ensinando aos alunos para que eles percebam a importância de preservar a nossa cultura.
No seu ponto de vista, como está a educação hoje?
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A educação hoje está bem melhor. Por que digo isso?
Porque antigamente quando estudávamos com os professores não índios, não entendíamos o português, e
era difícil aprender assim. Dessa forma, os professores
não índios achavam que nós não podíamos aprender,
no entanto, podíamos sim. Hoje, os nossos próprios
indígenas se esforçam para estudar e muitos deles são
professores na Educação Fundamental, o que facilita
a aprendizagem dos alunos por meio do ensino bilíngue. Por isso, nem tudo o que vem de fora podemos
aceitar, ou seja, aquilo que é conveniente seguimos e
o que não é não seguimos, para não trazermos muitos
transtornos para nós mesmos.

igkis iki ku wixwiy ka ka kanuh, bawa wixwiy kanuh.
Ku avim inin udahanwiy parikwene igkis batukewnene kanuhwenene, nikwe igkis ku avim inin kanuhekne, kanuhne bakimnayh nopsanyumni, kahadbe
igkis hiyak hiyakemni, kahadbe igkis pukuha pi kibehtenwate, kahadbe igkis pi kanuhte amin hiyakemniki nawotunye gihiyakemnikis. Nikwe ka madiktema
nawotunye gihiyakemnikis amawka wixwiy amavin,
ku pariye kibeyne hiyakemnikis wixwiy amavin wixwiy msakwa nikak, ku pariye ka kibeynema amawka
wixwiy ka wew nikak kahadbe wixwiy ka ewk matekbetka mpinevevyema ta ubetitwiy parikwene.
Mmahpa bakimnayh gikanuhwankis ku avim inin?
Ku avim inin nah uti bakimnayh gikanuhwankis in
wagehnene. Ku samah nah awna, igkiswa parikwene
gikivarakis igkis pukuha gihiyegavukis. Gihiyegavukis
hawata pukuha gikivarakis, awaku gikivarakis awna
giwnavrikkis. Ini keh igkis pi pukuhate hawata pi
iwahawte gikanuhwankis adahan aysawnemenek
igkis lekolya amin nawenyewa kanuhwaki akiw,
han pitatit akiw, kahadbe igkis tiviknene…ariwntak
educação basica he tivik ariku universidade ku kiney
hiyakemniki pi kihawnate akiw, kahadbe igkis
pi darihte ka aynsima hiyakemniki adahan igkis
ayta ayavene gihiyegavukis, ayavene gikebyuvwi
mpitamnihwene ariw ka aynsima arikna.
Pariye lakumin uti amin kanuhwaki?
Akak inin nah uti lakumin igkis hiya educação. Ku
minikwak avit inin kanuhwaki parak atan, nah timap
arak ku igkis uti ku educação ka kibeynema, ku in ayta
adahan mabivwihne hiyeg, adahan mbeyhene hiyeg
gihiyakemnikis adahan dakuhne gihiyakemnikis
adahan kehne igkis matekbet hiyakemnikis.
Heneme ku avim inin nah uti ku educação ka ayta
ewknema akebi inin. Ku aysaw in educação madikte
bakimnayh kanuhwa nimin, ku aysaw madikte hiyeg
pahadguhwa, in ayta ewkne kabayka. Mmahki in

Como está a aprendizagem das crianças atualmente?
A aprendizagem das crianças atualmente está indo
muito bem. Pois os próprios professores indígenas
compreendem o seus alunos, os alunos também com
os seus professores, pois ambos falam a língua materna, o que facilita a aprendizagem dos alunos. Com
isso os alunos poderão prosseguir seus estudos em outras séries sem maiores dificuldades, tanto no ensino
básico quanto no ensino superior. Assim, futuramente, esses alunos poderão vir a contribuir com a sua
comunidade em seus anseios e necessidades.
Qual a importância da educação na comunidade?
A comunidade, hoje, dá importância à educação. Antigamente não. Antigamente diziam que a educação
não era bem vinda, e que a educação podia trazer
muitas coisas ruins na vida dos indígenas, como a
questão da preguiça e da desordem, por exemplo, o
que pode deixar muitos em confusão. Porém, nos dias
atuais, vejo que a educação não tem trazido esses tipos de coisas. Pelo contrário, quando as crianças têm
acesso à educação, e todos participando da questão
da educação, isso trás benefício para toda a comuni136
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dade. Por que trás benefício para toda a comunidade?
Porque é por meio da educação que nós possamos
melhorar a saúde, tenhamos pessoas que lutem em
nosso favor, tenhamos nossas escolas, energia, pessoas que defendem a nossa causa junto às autoridades governamentais. Daí a importância da educação,
para nos inserir na sociedade envolvente, e não fazer
esquecer da nossa história. A educação hoje vem contribuindo para recuperarmos o que está para perder.
Um exemplo da importância da educação nos dias
de hoje, é que ela está revitalizando a nossa cultura,
a nossa arte, na escola. Um outro exemplo da importância da educação é que temos hoje duas disciplinas
muito específicas que estão sendo trabalhadas em sala
de aula: a disciplina chamada Cultura Indígena e a
Língua Materna, sendo que são os próprios indígenas
que lecionam nessas duas disciplinas. Portanto, a educação hoje em dia é muito importante, pois contribui
para a preservação da nossa cultura, da nossa língua
materna, e ainda contribui para a nossa autodeterminação enquanto indígena.

ayta ewk kabayka? Awaku avitimpi educação wixwiy
uti umakniwiy, wixwiy uti hiyeg ku pariye kanivwiye
udahanwiy, wixwiy uti lekol avim, wixwiy uti
kabayka, wixwiy abukri limiye adug, wixwiy uti hiyeg
ku pariye kanivwiy akak guvelma ganivwi ku pariye
ewk kabayka wotwiy ku pariye keh wixwiy tiviknene
aymahwanene. Ineki keh educação ka aynsima
gawaygi adahan wixwiy ka ikiswikanma bute, ka
miyepima madikte westwawiy. Nikwe in ayta adahan
kanikasevye ka aynsima estwa ku pariye wixwiy kwis
me biyuksemet. Abektey educação gawaygi ku avim
in wixwiy hiyap madikte tamakabdi ku pariye igkis
kwis batukaw adahan tivikwiye akak ariku lekol avim.
Nah iki educação in ka aynsima gawaygi ku avim inin
awaku kadahan pikana disciplina, pahak kewye Cultura Indígne akak pahak kewye Lingua Indígena. Cultura Indígena in disciplina ku pariye huwasa madikte
hiyeg gikanuhwankis, hiyeg gihumpahwankis, kahadbe igkis tivik akak ariku lekol avim kahadbe bakimnayh kanuhwa nimin. Ku avim inin ku kiyaravye ka
kanuhak nimin paytrik, heneme in tivik ariku lekol
avim ayge igkis kavusaw kanuhwa nimin. Hawata
disciplina Língua Materna in kahadbe bakimnayh ka
miyeh giwnkis, kahadbe lekol akivaravyenevwi igkis
kavusaw kanuhak amin giwnavrikkis kahadbe igkis
ka miyeh giwnavrikkis. Nikwe in educação ka aynsima gawaygi ku avim inin adahan msekne, adahan
kehne wixwiy ka biyuksa uhumpahwanwiy, adahan
kehne wixwiy ka biyuksa wownavrikwiy, adahan
kehne ku wixwiy inyewa parikwene.
Kibeyne.
Ka sam adahan inin inetit ku pariye yis ayap nutuh.
Nah uti ku yis bakimnayh mpiksewne, yis mwaka
adahan educação in kanuhwaki in kabayhaw, yis
mwaka adahan ku yiwn ka ikaka ku in yuma gawaygi.
Nah batek adahan ku samah yis awna nukakuh amin
inin. Kibeyne hawata.

Agradecemos pela sua fala.
Agradeço também em poder contribuir ao que vocês
me pediram para falar. Vejo que vocês alunos são esforçados e interessados em querer ver a melhoria do
entendimento da educação, no que ela contribui para
o fortalecimento da nossa realidade. Fico satisfeito por
vocês terem vindo me entrevistar sobre a educação.

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Edimundo, Alan,
Ronaldinho, Zeconilson, Lenivaldo, Araylson.
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de seca característicos do clima de caatinga, de forma
que possuem uma série de mecanismos especiais para
isso. Plantas suculentas, caducifólias, com espinhos
e grande capacidade de armazenar água, em especial
cactáceas e bromeliáceas, e um número reduzido –
quando comparado com o de outras zonas climáticas – de espécies de animais, sendo a fauna composta,
sobretudo, por uma grande variedade de aves. Devido
a essas condições, a região possui uma série de espécies endêmicas, ou seja, que só pode ser encontrada lá,
conferindo um aspecto único à sua paisagem.

As comunidades quilombolas de Lagoa das Emas,
Lagoa da Firmeza e Lagoa Moisés estão localizadas na zona rural do município de São Raimundo
Nonato, sudeste do estado do Piauí, a mais de 500
quilômetros da capital Teresina. Fazem parte, junto
com outras comunidades, de um complexo que ocupa uma área de aproximadamente 60 mil hectares no
semiárido piauiense, em processo de reconhecimento
como terras de quilombo. Comumente chamado de
Quilombo das Lagoas, segundo o laudo antropológico realizado em 2010, é constituído por cerca de
118 localidades, com uma população rural em torno
de 1498 famílias e de 5128 habitantes, que em seu
conjunto constitui a segunda maior comunidade quilombola do Brasil. As comunidades do território de
Lagoas possuem relações de interdependência e laços
de convivência, interconhecimento e sentimento de
territorialidade. Apesar das especificidades de cada
uma, estão ligadas por aspectos étnicos e históricos
que configuram um território comum, cujas fronteiras são compartilhadas.

As plantas e os animais não são os únicos: como em
qualquer lugar do mundo, a espécie humana também
deve adaptar-se às condições do ambiente, e é isso que
os habitantes dessa região do Piauí têm feito há muito tempo. Nesse caso, inclusive, dizer “muito tempo”
chega a ser eufemismo. As comunidades atendidas
pelo projeto Lagoa das Emas, Firmeza e Moisés se
encontram em São Raimundo Nonato, um dos três
municípios que abrigam o Parque Nacional da Serra
da Capivara, uma zona arqueológica com vestígios
de presença humana há pelo menos 50 mil anos –
os registros mais antigos da América. No parque, foi
encontrada uma série de pinturas rupestres, além de
esqueletos humanos e outros artefatos, constituindo
área de maior concentração de sítios arqueológicos do
continente americano e Patrimônio Cultural da Humanidade tombado pela Unesco.

A denominação Lagoas faz referência à geografia local, com fauna e flora silvestres que habitam os corpos
d’água que existiam ou ainda existem. Mandacarus,
seriemas, aroeiras, juremas, suçuaranas, jacurutus e
caroás, são alguns dos nomes das plantas e animais
que compõem a paisagem encontrada na região onde
está a comunidade quilombola de Lagoa das Emas,
no sertão do Piauí. Nomes que podem parecer difíceis
para os não íntimos, instigantes para os mais curiosos
e que são bem conhecidos entre os moradores do semiárido brasileiro.

Lagoa das Emas, juntamente com outras comunidades quilombolas de região, encontra-se em um processo de reconhecimento, cujo laudo antropológico
foi realizado em 2010. Nos relatos colhidos na comunidade pelas crianças e adolescentes que participaram do projeto, emergem múltiplas identidades:
quilombola, camponesa, sertaneja, dentre outras,
mas há consenso quanto à descendência de povos

Nessa região, a flora e a fauna estão adaptadas para
sobreviver às altas temperaturas e ao extenso período
141

pratos de farinha ou com rapadura. Atualmente, com
a modernização dos utensílios, mesmo que ainda
sejam utilizados por muitas famílias quilombolas,
fora da comunidade os objetos de cipó são mais reconhecidos por seu valor artesanal. É evidente, nas
manifestações culturais da comunidade, o sincretismo entre as tradições de origem africana e a religião
católica. As festividades e datas comemorativas de
Lagoa das Emas são fortemente influenciadas pelo
catolicismo, como é o caso do Reisado e da festa do
Sagrado Coração de Jesus. O Reisado, tradição trazida pelos portugueses e que comemora, às vésperas
e no Dia de Reis, a chegada do menino Jesus, incorpora também uma série de elementos folclóricos
locais e, no Nordeste brasileiro, possui características
que se assemelham aos rituais de coroação de reis negros da África. É importante ressaltar que o Reisado,
além de festividade, caracteriza-se por uma tradição
musical e de dança própria, com seus ritmos, instrumentos e coreografias específicos, também marcados
pelo sincretismo.

africanos escravizados, o que confirma o direito
ao reconhecimento público desta identidade étnica
e a propriedade coletiva do território ocupado. Entretanto, a morosidade na tramitação jurídica até a
efetiva titulação da terra tem deixado os moradores
apreensivos ante as incertezas e temores ocasionados
pela ameaçadora presença na região de empresas mineradoras, que fazem pesquisas de prospecção de minérios nos arredores do seu território.
Nas comunidades tradicionais, as lideranças comunitárias têm um papel muito importante na organização
da luta pela terra e na manutenção da cultura, uma
vez que costumam ser as principais responsáveis por
transmitir as histórias e costumes do seu povo através da tradição oral. Em Lagoa das Emas, esse papel
é muito bem protagonizado pela d. Raimunda e seu
irmão, seu Raimundo. Este, por exemplo, conhece e
compartilha a história do trançado de cipó, técnica artesanal introduzida por uma família negra que chegou
à região do Quilombo das Lagoas ainda na primeira
metade do século XX e que ainda é utilizada.

Por outro lado, há também nas comunidades dessa
região grupos de dança coordenados por instrutoras
da comunidade que apresentam coreografias fortemente influenciadas pela cultura africana.

Os itens de cipó são feitos com os cipós das trepadeiras, que depois de extraídos, transportados, desidratados à sombra, cortados e devidamente preparados,
são trançados cuidadosamente e de acordo com as
características do objeto que se pretende fazer, geralmente cestas ou aiós – cestos sem alça utilizados para
transporte de objetos ou alimentos. Seu Raimundo
conta que a produção é tradicionalmente feita em
família durante o ano inteiro, havendo a divisão de
tarefas entre os seus membros, de forma que se produzem cestas e aiós tanto para utilização pessoal e
nas colheitas quanto para comercialização e troca.
Ele explica que durante o século XX os cestos eram
frequentemente vendidos aos fazendeiros da região,
sendo que o pagamento muitas vezes era feito com

Quilombo das Lagoas da caatinga, do Reisado, das
danças africanas e do trançado de cipó. Lagoa das
Emas dos quilombolas, do Sagrado Coração de Jesus, do sincretismo, dos vestígios pré-históricos.
Lagoa das Emas do semiárido, do seu Raimundo e
da d. Raimunda. Lagoa das Emas da resistência, da
cultura e da mescla de culturas. Lagoa das Emas da
diversidade.
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oficinas com as crianças de lagoa das emas
e encontros com os educadores de são raimundo nonato
Alan Jardel Lopes dos Santos | Angela dos Santos Martins | Aurieny do Nascimento Santos | Brena
Lourany P. dos S. Marques | Bruna Marques Pindaíba | Bruno Marques Pindaíba | Camila do Nascimento
Santos | Erika dos Santos Marques | Geane dos Santos Marques | Iglesias Marques Pereira | Ivanilde
Marques de Souza | Jaciara dos Pindaiba Marques | Jaiane Nascimento Marques | Jaionara Pindaiba
Marques | José Ernandes do R. Marques | José Lopes dos S. Filho | José Ronaldo Marques Pereira
| Josinei Pindaiba Marques | Leilane Ferreira de Santana | Luis Fernando Marques Ribeiro | Maria
Elizabete Pereira Paes | Matheus Ferreira Santana | Miriam Gomes Paes Landim | Nilmara do Nascimento
Santos | Rafael do Nascimento Marques | Rian Santos Gonçalves | Riany Santos Nascimento |
Roberto Santos Marques Junior | Samara da Trindade dos S. Souza | Sinara Marques | Valeria
Santos Marques | Vanessa de Jesus Nascimento | Vanessa Marques Pereira | Wisley Santos Marques
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Entrevistas sobre saúde

Maria Joana

Pra dor de barriga você fazia um chá de ingurandichê!
Para outras doenças, como conjuntivite, você faz um
banho de fedegozo.

Dona de casa, 72 anos, Lagoa do Moisés
O que você faz?

Com quem você aprendeu a fazer o banho de fedegozo?

Eu varro, eu cozinho, eu lavo pano.
Quando chegou?

A gente aprendeu com um pessoal que veio, eu acho
que eles eram africanos. Eu não estava no dia, minha
vó que estava doente e ela sarou.

Em 1952.
Como era quando não tinha posto de saúde?

Foi com aquele que veio com o Olhares Cruzados?

Rapa de Pau – era o fedegozo, o algodoeiro. Mamelê,
folha miúda, mastruz, burâna de abelha.

Foi! Ele mesmo!
Você deseja um posto de saúde aqui na comunidade?
Qual é a importância?

Você deseja um posto de saúde na sua localidade?
Desejo, mas tá difícil. É importante pra acudir os doentes, os velhos, os novos. Ter um posto de saúde aqui é
muito bom, porque quando a gente quiser fazer uma
consulta, consultar uma criança... é importante, né?

É o que eu mais desejo! Precisamos ter mais próximo
da gente um posto de saúde. Qualquer problema que
a gente tem aqui na Lagoa das Emas temos que ir até
a Firmeza! Seria muito bom ter um posto mais perto
da gente.

O que você faz para ter uma boa saúde?
Trabalho muito. Seria bacana esse posto de saúde, mas
tá difícil. Eu sou doente só das pernas, se fosse uma
coisa que eu encontrasse um remédio, seria muito
bom. O negócio é que não vai dar certo.

O que você faz quando fica doente?

O que você faz para manter sua casa sempre higienizada?

Eu faço um chá. A gente sabe que tem muito chá que
ajuda. Tem chá de jatobá, de ameixa, faz muito chá.
Ou quando não resolve a gente vai se consultar lá na
Firmeza.

Eu passo a vassoura, o pano. E aí pronto!

O que você faz para ser saudável?

Raimunda Neide

Em vez de comer coisa que tem agrotóxico, a gente
come mais coisa orgânica.

Dona de casa, 39 anos, Lagoa das Emas

O que você faz para manter a casa higienizada?

O que você faz?

A gente junta o lixo. Quando a gente não queima, a
gente bota um buraco no chão e enterra.

Minhas responsabilidades dentro de casa e também
participo dos eventos da comunidade (as rezas, as rodas de capoeira, as missas).

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: José Ronaldo, Valéria, Iglesias, Bruna Marques, Bruno Marques, Roberto.

Como era quando não tinha posto de saúde?
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Entrevista sobre organização

Naiulde Marques dos Santos

São os mais tradicionais mesmos. Nós temos o Sagrado Coração de Maria, que é o Novinário, e temos a
Roda de São Gonçalo, que é uma coisa que sempre
acontece

Liderança, 45 anos, Lagoa das Emas
Como é a organização da comunidade?

na comunidade. Temos também os esportes com os
meninos, a roda de capoeira. Evento é o que não falta.
É festa, é futebol, tudo faz parte da comunidade!

A gente tem a associação, conversa com os vizinhos,
com as famílias, se reúne na igreja para falar das nossas necessidades. Mas precisa que todos participem.

Tem muita dificuldade para organizar os eventos?

O que é mais importante aqui para a comunidade?

Tem sim. A maior dificuldade é sempre a necessidade
da parte financeira, mas o que importa mesmo é boa
vontade! Se a gente tem boa vontade e coragem, dá
tudo certo, mesmo com as dificuldades.

A nossa terra, a demarcação do nosso território. A terra é das famílias, é de todos os moradores. Os nossos
pais estão aqui, nós nascemos aqui. A gente precisa da
união de todos para garantir o nosso território.

Você é a pessoa que está sempre mais à frente dos
eventos aqui da comunidade?

E como é a participação da comunidade?

Sim, em todas as organizações de evento tem que ter
aquela liderança que controla o andamento das coisas.

Tem gente que participa, mas tem pessoas que estão
preocupadas com os seus problemas, mas é importante participar da associação. A gente está esperando
pela demarcação do nosso território. Já fizeram o laudo aqui faz há alguns anos, mas até agora ainda não
saiu a papelada. Precisa que todos participem das reuniões.
Como é a organização da comunidade na festa do Sagrado Coração de Maria?
A gente começa, principalmente, já com a organização do Novinário, fazendo a programação, e já faz o
convite para todas as comunidades participarem.
A comunidade colabora com as organizadoras quando tem alguns eventos na comunidade?
Sim, com certeza. Sempre colaboram. Mas a gente
sente que muita gente devia participar mais e colaborar mais.

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Érica, Camila, Nilmara, Maria Elizabete, Wisley, Cynara.

Quais são os eventos mais frequentes na comunidade?
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Entrevistas sobre educação

Maria das Dores

Evanilda

Professora, 50 anos, Lagoa da Firmeza

Professora, 46 anos, São Raimundo Nonato

O que é educação?

Qual sua profissão?

Educação é a preparação para a vida.

Sou professora do Ensino Infantil e no ginásio.

Quais são as melhorias na educação?

O que é educação?

A família tem que contribuir juntamente com os professores para que a educação avance.

Educação é tudo na vida, sem ela não temos nada!

Você é professora há quanto tempo?

Isso não depende da gente, depende do pessoal lá de
cima. Dos prefeitos, dos governantes. Nós fazemos a
nossa parte, mas precisamos de recurso.

Como melhorar a educação?

Sou professora há 28 anos.
Porque escolheu a profissão?
Porque desejo melhorar a qualidade de vida das pessoas
da comunidade.

Há quanto tempo você é professora?

Como é a educação de seus alunos?

Você gosta do seu trabalho?

É boa, mas podia ser muito melhor. A gente está precisando da ajuda dos pais para que os alunos façam as
atividades de casa.

Adoro trabalhar com o infantil. Eles são nota 10! Mas
o pessoal da tarde, do ginásio, precisa melhorar mais
um pouquinho…

Quais são os conselhos para quem deseja ser professora?

Qual seu conselho para quem quer ser professor?

Sou professora há mais de dez anos.

É a melhor profissão que tem. O ensino na escola não
basta, precisa ter educação em casa também.

Estude muito, porque é essencial para a profissão. A
aprendizagem está em todo lugar. Na escola, dentro
de casa, na rua. Depende do que você quer aprender.

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Jaciara, Leilane,
Luiz, Josinei, Angela.
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Entrevistas sobre esporte e lazer

Railson

D. Raimunda

Esportista, 22 anos, Lagoa das Emas

Agricultora, 84 anos, Lagoa das Emas

O que você gosta de fazer?

O que a senhora gostava de fazer?

Gosto de praticar esporte, assistir TV, jogar bola. Meus
esportes preferidos são capoeira e futebol.

Eu gostava mais de dançar a Roda de São Gonçalo e
a Dança de Sala.

Quando o esporte entrou na sua vida?

Como eram as brincadeiras de antes?

Quando eu vi que o esporte fazia bem à saúde.

Eram essas que eu acabei de falar. A gente contava
histórias também. A gente sentava em roda e botava
um pra dizer com o pessoal rodeando em volta dele.

Você é feliz com o que trabalha?
Sim. O esporte ajuda a nossa saúde, melhora o nosso
desempenho físico. Afinal, é um exemplo de qualidade de vida, em qualquer espaço, tanto no ambiente
rural como urbano.

Qual era sua brincadeira preferida?
Eu já não sei mais qual era a minha preferida. Eu gostava de passar até tarde da noite brincando.

O que fazer para melhorar a nossa comunidade?

O que você acha das brincadeiras de agora?

Correr atrás dos nossos objetivos e concluí-los. Transformar a nossa vida de uma forma mais avançada do
que a gente está vivendo agora.
Quando você começou a praticar esportes?

Agora não tem mais brincadeira. Antes a gente fazia
uma roda grande e botava dois pra dançar dentro. Daí
juntava um com o pé do outro e a gente dançava com
Dança de Sala. Aí o que já tava, saía e ia rodando.

Aos 12 anos.

A senhora dançava muito?
Dançava! Acho que foi por isso que eu fiquei velha!
(risos)

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Auriene, Vanessa de
Jesus, Rian, Riany, Rafael, Ivanilde, Jaiane.
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Entrevistas sobre família e diversidade

Maria Valdelice

Rosa Maria

Dona de casa, Lagoa do Moisés

Dona de casa, 54 anos, Lagoa das Emas

Conte-nos sobre a convivência com a família.

Quantos filhos a senhora tem?

Convivemos no trabalho da roça, no Bolsa Família.

Tenho seis filhos e uns seis netos.

O que é preciso pra família ser unida?

Fale-nos sobre sua família.

Precisa de carinho, respeito... Conselhos.

Minha família é mais ou menos unida. Porque foi
cada um pra um lado. Eles são livres.

Como você faz para lidar com os problemas familiares?

O que uma família precisa pra ser unida?

Dando conselho pros filhos, carinho. Pra eles também
me respeitarem.

Pra ser unida, precisa conviver sem briga, com respeito, carinho.

As famílias da comunidade são unidas?

Como você faz para manter a sua família mais unida?

Nem todas. Tem algumas que não são.

Procuro aconselhar meus filhos pra que eles andem
direito, com dignidade.

Seu IVAN

Você acha que todas as famílias são unidas?

Agricultor, Lagoa do Moisés

Não, porque tem famílias que não são mesmo.
Seus filhos moram todos com você?

Como sua família convive no dia a dia?
Na roça.

Não. Tenho um filho que mora em Brasília há três
anos.

O que é preciso para ter uma família unida?

Ele já veio visitar ou vocês foram visitar ele?

Educar, bater no filho.

A gente ainda não foi, mas ele já veio.

Você acha que todas as famílias do Moisés são unidas?

Você acha que as famílias daqui de Lagoa das Emas
são unidas?

Não são todas não. Têm umas que têm umas bagunças. Ficam brigando de um lado pro outro.

Sim. Quase todas! Mas tem uns que têm vontade de
ir embora.

Como é sua família?
Sou casado, tenho cinco filhos. Netos, eu tenho uns
catorze. Tenho uma filha que mora em Brasília. Não
falo muito com ela hoje, mas já visitei umas duas vezes. Outro dia ela tava aqui.

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: Vanessa Marques,
Geane, Brena, Samara, Miriam.
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Entrevistas sobre cultura

Lucimara

O nome do nosso mestre é Tisiu. Pra ser um mestre
precisa de muitos anos de capoeira, responsabilidade e
ser um cara tranquilo, sem violência nenhuma.

Capoeirista, 24 anos, Lagoa da Firmeza

Quantas pessoas começaram e quantas tem agora?

Por que a Capoeira de Quilombo foi pra Lagoa da
Firmeza?

Éramos uns 35, e agora temos uns doze.

Foi para envolver jovens que estavam na comunidade
sem ter lazer pra se divertir. Então, juntamente com o
Quina e a comunidade, juntamos as crianças e adolescentes e formamos um grupo.

Raimundo Pereira Marques
Agricultor, 72 anos, Lagoa das Emas

O que é a Capoeira de Quilombo?

O que é a Roda de São Gonçalo?

Bom, pra gente a Capoeira de Quilombo não é só um
grupo de pessoas pra lutar e sim um grupo pra discutir
políticas, pra correr atrás e buscar melhores benefícios
para a nossa comunidade!

É uma cultura que o povo mais velho inventou. A
história começou com um velho que criava suas filhas moças. Quando ele morreu, uns rapazes de fora
começaram a tentar abordar as moças. Aí um rapaz
que era amigo do velho viu aquilo e inventou de fazer
as Rodas de São Gonçalo. Dançavam a noite inteira
até às cinco horas da manhã, quando eles já estavam
cansados de tentar arranjar namoro e iam descansar
ou trabalhar. Passou o tempo e hoje o povo se apega
pouco ao São Gonçalo. Antigamente, elas faziam promessas pra arranjar um novo e dançar a Roda de São
Gonçalo.

Tiveram parcerias?
Tivemos. A Caritas Diocesana foi uma grande parceira nossa.
Quando começou a Capoeira de Quilombo na Firmeza? Teve parceria com outras comunidades?
Começou em 2011 e a gente não teve nenhuma parceria com outras comunidades.
Vocês já se apresentaram fora da Lagoa da Firmeza?

O que significa a Roda de São Gonçalo?

Já fizemos sim, várias apresentações, inclusive na capital.

Uma brincadeira, mas uma brincadeira séria.

Vocês já tiveram mandigai?

Como é a dança da Roda de São Gonçalo?

Sim.

Começa com umas mulheres cantando, uns sanfoneiros do lado e uns dançadores, às vezes seis de cada
lado, às vezes oito. Mas na hora de trocar, demora demais. Mas é uma brincadeira séria da gente fazer, é
uma cultura que a gente tem aqui. Eu tinha 11 anos
quando eu cheguei aqui nas Emas e meus pais, os

Quantos anos tem a Capoeira de Quilombo aqui na
Firmeza?
Vamos fazer quatro anos.
Qual é o nome do seu mestre e o que precisa fazer pra
se tornar um?
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mais velhos, já falavam: “Vamos se acabar na Roda
de São Gonçalo, dançar!”. Os candieiros não podia
nem chegar perto, porque se chegasse queimava todo
mundo. Mas era bom demais! O salão era rodeado de
uma cerquinha de vara, toda rodeada, só tinha um lugar pro povo entrar e o porteiro ali. Os cavaleiros iam
dançando e o cobrador ficava lá na porta. Portanto,
o São Gonçalo é uma cultura que não vai ser fácil de
acabar assim não! A gente para às vezes por causa da
roça. Mas nos fins de semana a gente dança! Eu gosto
muito! Eu já ensinei um bando de pessoas. Aprendi
com os outros e já ensinei pra outras pessoas mais novas que eu. Eu já tô velho e se um dia eu não aguentar
mais, pelo menos eu deixei pras outras pessoas. Quero
deixar meu nome aqui aonde eu moro.

roda, que são seis jornadas. Só uma apresentaçãozinha. Eu faço umas partes e deixo os outros fazer. Mas
saber dançar a jornada grande eu sei!
Quantas pessoas puxam a fila de São Gonçalo?
Só duas guias e duas contra-guias.
Qual é a importância dessa dança?
A importância é que o povo faz a promessa e o divertimento praqueles que gostam de dançar o São Gonçalo.
Quando acontece a roda?
É o dia marcado. A gente vai se falando e dança. Não
tem dia marcado não.

Quais são os instrumentos que usam?
Primeiro de tudo as cantadeiras, as sanfonas, o pandeiro, os bumbos, os arcos pra dançar com ele. São os
instrumentos que a gente usa na roda.
Quantas rodas dançam o São Gonçalo?
É o quanto a pessoa aguentar e quiser. Quem faz uma
promessa pra dançar seis jornadas, uma roda são doze
jornadas. Aí fazem uma promessa de dançar meia

Grupo de alunos que realizou essa entrevista: José Filho Lopes,
Alan, Matheus, Jaionara, José Hernandes.
165

agradecimentos

Olhares Cruzados, realizada em São Raimundo Nonato. Na comunidade de Lagoa das Emas, agradecemos à d. Raimunda Pereira Marques, ao sr. Raimundo,
à Nailde Marques Pereira e à Lucimara Ribeiro. Muito
obrigada à Marlene dos Santos Costa pela dedicação
nas oficinas, ao apoio de Hildebrando Pires e Eliane
da Caritas de São Raimundo Nonato, e de Roseli de
Alencar Soares Pires. Agradecemos também à Secretaria Municipal de Educação de São Raimundo Nonato.

O nosso primeiro pensamento vai para todas as crianças e adolescentes que participaram do projeto Olhares
Cruzados na Diversidade nas comunidades quilombolas de Lagoa das Emas e Conceição das Crioulas, nas
aldeias de Te’ýikue e Kumene, e no bairro do Cururuquara.
No Amapá, agradecemos o apoio recebido do governador Camilo Capiberibe e sua equipe, da deputada
federal Janete Capiberibe, da antropóloga Artionka
Capiberibe, de Nilson Moulin Lousada, da Durica, do
Instituto de Mulheres Negras do Amapá (Imena), e de
tantas outras pessoas que nos acolheram em Macapá e
no Oiapoque. Nosso agradecimento especial ao professor Aldiere Orlando, que nos introduziu, na aldeia Palikur de Kumene, às lideranças locais e à comunidade.

Para a realização do projeto na aldeia de Te’ýikue, nosso muito obrigado ao Conselho Aty Guasu, que reúne
as lideranças Guarani Kaiowá, e que mais uma vez
foi nosso parceiro. Agradecemos à colaboração dos
professores e do diretor da Escola Ndejara Polo, e do
Ponto de Cultura Teko Arandu.
Em Caarapó contamos com a valiosa colaboração da
irmã Anari Felipe, da Secretaria de Educação Municipal,
na articulação dos encontros com os educadores locais.

Em Conceição das Crioulas foi imprescindível para
a realização do projeto a parceria com a Associação
Quilombola de Conceição das Crioulas (AQCC),
também não podemos deixar de mencionar Givânia
Maria da Silva, que foi o nosso primeiro contato com
a comunidade anos atrás; Márcia do Nascimento, da
escola Professor José Mendes; Maria Diva da Silva
Rodrigues e Penha, da escola José Néu de Carvalho;
Marinalva Rita da Silva Bezerra, da escola Bevenuto
Simão de Oliveira; Valdeci; Lurdinha; Roseane; Fabiana; Claudineide; Marinalva e tantas outras pessoas
que nos acolheram na comunidade. Nosso agradecimento à secretária municipal de Educação de Salgueiro, Fátima Monteiro, e à diretora de ensino, professora
Ivone dos Santos Dantas.

Cabe destacar o desempenho da nossa equipe, e o
apoio da Taís Almeida Ribeiro e da Maria Cristina
Costa da Gerência de Projetos Sociais da Petrobras.

Nas oficinas realizadas em Lagoa das Emas contamos
com a participação de Mathias Dias, Elaine Gomes,
Alicya Paes Landim, Roseli de Negreiros Paes e Lucas
Ferreira, que foram alunos de outra edição do projeto

Finalmente, deixamos o nosso reconhecimento a todas as pessoas e entidades que não tenham sido aqui
nominalmente citadas, mas que somaram para o sucesso do projeto Olhares Cruzados na Diversidade.

Em Santana de Parnaíba, nosso reconhecimento à
Secretária da Cultura, Fátima Muro; ao Secretário de
Educação, Jailton Rodrigues; ao supervisor Clécius e
aos coordenadores pedagógicos do município que participaram dos nossos encontros.
Nosso reconhecimento aos moradores do bairro do
Cururuquara, que preservam a memória e a tradição
afro-brasileira local, e um carinhoso muito obrigado
às professoras e diretoras do Colégio Aurélio Gianini
Teixeira do Cururuquara.

166

167

OLHARES CRUZADOS NA DIVERSIDADE

Palestrantes convidados para os encontros de sensibilização
de educadores

Coordenação, concepção e edição de fotografia: Dirce Carrion

Macapá/AP: Aline Magna, Rosa Andrade
São Raimundo Nonato/PI: Andréa Ferreira, Kiusam Oliveira

Realização: OSCIP Imagem da Vida

Salgueiro/PE: Andréa Ferreira, Rosa Andrade

Patrocínio: Petrobras

Caarapó/MS: Aline Magna, Lígia Magalhães, Christian Moura

Apoio:
Secretaria da Educação e Secretaria da Cultura de Santana de
Parnaíba – São Paulo

Santana de Parnaíba/SP: Andréa Ferreira, Rosa Andrade

Governo do Estado do Amapá

CONSULTORES

Cáritas Diocesana de São Raimundo Nonato – Piauí

Rosa Andrade e Kiusam Oliveira (comunidades quilombolas),
Artionka Capiberibe, Aldiere Orlando e Spensy Kmitta Pimentel
(comunidades indígenas)

Conselho Aty Guasu Guarani e Kaiowá – Mato Grosso do Sul
Associação Quilombola de Conceição das Crioulas – Pernambuco
Fotografias: Andrea D’Amato, Christian Knepper, Rosa Gauditano,
Dirce Carrion, Nilton Pereira
Fotografias, entrevistas e desenhos: crianças e adolescentes das
aldeias Guarani Kaiowá de Te’ýikue e Palikur de Kumene; das
comunidades quilombolas de Conceição das Crioulas e Lagoa das
Emas; do bairro do Cururuquara

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Olhares Cruzados pela Diversidade / [coordenação, concepção e
edição de fotografia Dirce Carrion]. -- São Paulo : Reflexo Texto e
Foto, 2015. -- (Olhares Cruzados)

Direção de arte e diagramação: Ana Basaglia
Versão para o Guarani: Renata Castelão
Versão para o Palikur: Aldiere Orlando

Vários colaboradores.
Vários fotográfos.

Revisão de texto: Adriana Amback

ISBN 978-85-88120-15-5

Impressão e acabamento: Arvato Gráfica

1. Adolescentes - Brasil 2. Africanos - Brasil 3. Brasil - História
4. Comunidades quilombolas - Brasil 5. Crianças - Brasil 6. Povos
indígenas - Brasil I. Carrion, Dirce. II. Série.

Vídeo documentário do projeto: Nilton Pereira
Equipes que participaram das oficinas de direitos humanos,
redação de entrevistas, fotografia, desenho e layout
Aldeia de Kumene: Aldiere Orlando, Aline Magna, Dirce Carrion,
Nilton Pereira, Rosa Gauditano

15-05963

Comunidade quilombola de Lagoa das Emas: Andrea D’Amato,
Andrea Ferreira, Cainã Rangel, Dirce Carrion, Kiusan Oliveira,
Marlene Costa, Nilton Pereira

1. Brasil : Diversidade : Povos indígenas e africanos : Sociologia 306.08981

CDD-306.08981
Índice para catálogo sistemático

Comunidade quilombola de Conceição das Crioulas: Andrea
D’Amato, Andrea Ferreira, Cainã Rangel, Dirce Carrion, Nilton
Pereira, Rosa Andrade
Aldeia de Te’ýikue: Aline Magna, Christian Knepper, Christian
Moura, Dirce Carrion, Izabela Machado Alves de Lima, Lígia
Magalhães, Nilton Pereira, Patrícia Jatobá, Vânia Correia.
Documentaristas: Devanildo Ramires, Elivelton Souza

Todos os direitos reservados

Bairro do Cururuquara: Ana Basaglia, Andrea D’Amato, Andrea
Ferreira, Cainã Rangel, Dirce Carrion, Diego Campos Braga, Izabela
Machado Alves de Lima, Karina Melo, Lígia Magalhães, Mariana
Queiroz, Nilton Pereira, Patrícia Jatobá, Pedro Goldgrub

Imagem da vida
Al. Rio Claro, 137/22, Bela Vista, São Paulo, SP, 01332-010, Brasil
Telefone (55 11) 3266-4711
www.imagemdavida.org.br

168

