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PREFÁCIO I
DESLIMITES DA PALAVRA NO ARQUEPELOGO CULTURAL
AMAZÔNICO

João Carlos Gomes

LÍNGUAS
Contenho vocação pra não saber línguas cultas.
Sou capaz de entender as abelhas do que alemão.
Eu domino os instintos primitivos.
A única língua que estudei com força foi a portuguesa.
Estudei-a com força para poder errá-la ao dente.
A língua dos índios Guatós é múrmura: é como se ao
dentro de suas palavras corresse um rio entre pedras.
A língua dos Guaranis é gárrula: para eles é muito
mais importante o rumor das palavras do que o sentido
que elas tenham.
Usam trinados até na dor.
Na língua dos Guanás há sempre uma sombra do
charco em que vivem.
Mas é língua matinal.
Há nos seus termos réstias de um sol infantil.
Entendo ainda o idioma inconversável das pedras.
É aquele idioma que melhor abrange o silêncio das
palavras.
Sei também a linguagem dos pássaros – é só cantar.
Manoel de Barros1
1

BARROS, Manoel. Ensaios fotógrafos. São Paulo: Editora Leya, 2013.

A poética de Manoel de Barros promove uma perfeita interação entre o ser
humano e a natureza fomentando encontros da ciência com a arte. Quando lemos
sua poética das línguas, aparecem brincadeiras com os termos e as normas das
línguas, assim como num jogo com espécies, gêneros, famílias e reinos. A escrita de
Manoel é construída com a linguagem de desaprender e quebrar as regras, levando

a poesia a desconstruir a imaginação com a subversão da ordem dos pensamentos cartesianos. Essa aproximação do fazer poético nos leva reconhecer este livro
como uma possibilidade de refletir as relações interculturais no contexto amazônico como arquipélago de ilhas culturais que promovem os ‘deslimites da Palavra’.
Do ponto de vista da cultura ambiental, uma das primeiras manifestações ambientalistas no marco internacional ocorreu no ano de 1962, no marco
da agricultura mundial, quando as denúncias de contaminações ambientais,
causadas pelos biocidas, tornaram-se públicas no livro Primavera Silenciosa, de
Raquel Carson. A identificação de rastros de pesticidas nos animais do Polo
Sul trouxeram a inevitáveis constatações de que os dilemas ambientais não
possuem barreira geográfica, e que o local está intrinsecamente relacionado
com o processo de globalização das diversas formas dos povos da Terra se relacionar com os ambientes naturais e culturais.
Acreditamos que qualquer reflexão sobre novas epistemologias no campo
dos estudos culturais voltados para a diversidade biológica e cultural do planeta
Terra são de fundamental importância para revelação de novas práxis epistemológicas diante dos graves problemas da atualidade com os processos de contaminação de pandemia da COVID-19. Ailton Krenak (2020), em O amanhã não
está à venda2 alerta que estamos diante da iminência de o planeta Terra não suportar nossas demandas de consumo de oxigênio. Com isso, estamos assistindo
a uma tragédia de gente morrendo em diferentes lugares do planeta, a ponto de
estar faltando até pequenos espaços de terra para enterrar os mortos.
Por outro lado, o pesquisador José Marín (2009)3, pesquisador da pro-

blemática do Desenvolvimento e Ecologia Humana, Doutor em Antropo-

logia pela Universidade da Sorbonne e diplomado pelo Instituto de Altos
2
3

KRENAK, Ailton. O amanhã não está à venda. São Paulo: Companhia da Letras, 2020.
MARÍN, José. Interculturalidade e descolonização do saber: relações entre saber local e saber
universal, no contexto da globalização. Visão Global, Joaçaba, v. 12, n. 2, p. 127-154, jul./dez., 2009.

Estudos da América Latina, colaborador de diferentes instituições e publicações da Europa e da América Latina, alerta que

A luz e a verdade não pertencem a ninguém, e é melhor que assim seja.
Igualmente, a luz não pode ser propriedade de ninguém e vive no brilho
dos olhos das crianças, nos reflexos do sol na água e na pele das folhas das
árvores nos bosques.
[...]

A luz é como a verdade: todos nós possuímos um pouco de luz e cada um
de nós tem dela apenas uma parte. Se quisermos que nasça um novo amanhecer, devemos juntar todos os fragmentos de luz e unir toda a energia que
possuímos, para que volte a nascer a vida.

Essas nossas primeiras reflexões da qual partimos para relacionar a

proposição da interculturalidade com a descolonização do poder e do saber
no contexto das reflexões voltadas para os arquipélagos culturais no contexto

amazônico, trata-se da fundamentação para propormos a organização de um
livro que nos leve a refletimos a concepção de arquipélagos culturais como

estudo dos agrupamentos sociais, políticos e econômicos que representam a diversidade das manifestações das culturas e identidades dos povos amazônicos.

As diversidades de ilhas culturais presentes na Amazônia tornam-se um

projeto viável de sociedade que nos remete aos desafios ecológicos e os desafios
da diversidade cultural, linguística e religiosa. Tem o significado não somente de

respeito à diversidade, mas, principalmente, de aproveitar a riqueza da diversidade nas culturas, como faz a natureza na metáfora de arquipélagos culturais.

Nesse contexto, o nosso maior desafio como educador e pesquisador

preocupado com os graves problemas ambientais que afetam a humanidade
na perspectiva dos estudos culturais pós-críticos, sustentando nos pressupostos da pedagogia da indignação, é fomentar reflexões teóricas que po-

dem contribuir e ajudar a direcionar os educadores amazônicos em relação
ao dilemas ambientais contemporâneos.

Acreditamos que não somos donos da verdade, mas, se a morte é ine-

xorável, se este é o único destino certo que nos é dado, o qual não pode mudar,

portanto, paradoxalmente nos é dado o direito de celebrarmos a todos e a to-

das, que, na passagem pela vida humana, marcaram de alguma forma com sua
presença no mundo cheio de complexidades.

Paulo Freire (2020)4 nos ensinou que venceu o ciclo de sua vida com o

mundo e se pereniza com a sua presença de vida entre nós pelas suas qualidades

de gente e de intelectual comprometido com a verdade, não entendida simples-

mente como atributo do ser, mas como coincidência com um objeto que deve ser

visto como tal ou como reflexão do ser sobre si mesmo, como correspondência,
ou ainda como revelação, sensação, evidência das coisas; como conformidade do
conhecimento com as suas regras; como coerência perfeita; como o que pode ser

verificável empiricamente ou demonstrável ou baseada na sua efetiva utilidade;
como ciência decorrente do que pode ser comprovadamente medido e proclamado como o certo e eterno, na visão cientificista dos estudos acadêmicos.

Esperamos que o presente livro possa contribuir no sentido ajudar a

consolidar as epistemologias da práxis na perspectiva dos estudos culturais
pós-crítica no contexto do Mestrado Acadêmico em Letras da Universidade

Federal de Rondônia. O que nos move a tratar de temas tão árduos é exatamente a certeza de que a informação atende a um clamor da sociedade. Foi a
partir dela que os dilemas ambientais que afetam a humanidade, antes relegada

às camadas mais pobres da população, passaram a fazer parte da pauta de todos
os cidadãos com os dilemas da COVID-19 que afetam os seres humanos com
falta de oxigênio para respirar de forma saudável.

O nosso compromisso é com educação da esperança. Acreditamos que

não é possível fazer reflexões sobre o que as epistemologias da práxis sem refletir sobre as condições de homens e mulheres no mundo. O cão e a árvore

também são inacabados, mas homens e mulheres se sabem inacabados e, por
isso, se educam. A educação como prática educativa é uma resposta da finitude

das infinitudes. Com esse olhar, o pensamento pedagógico de Paulo Freire nos
ensina que a transformação de homens e mulheres, como seres inacabados, são

inacabados e sabem-se inacabados, porque são sujeitos das relações dialógicas
4

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo:
Unesp, 2000.

interculturais, considerando que ninguém educa ninguém, homens e mulheres, como seres inacabados. Estão em constante busca de conhecimento em
comunhão com outros seres, como podemos reconhecer que a sabedoria parte

da ignorância. Mas reconhecemos que não há ignorantes absolutos. Há sempre
um saber para ser revelado nas entranhas dos conhecimentos sistematizados.

Nesse contexto, devemos analisar os diferentes grupos que vivem nas

ilhas dos arquipélagos culturais na Amazônia, como uma forma de refletir as
relações interculturais que nos servem de pensamentos epistemológicos para
construção de uma ecologia de saberes. Acreditamos que não podemos julgar

as pessoas que vivem nessas ilhas como ignorantes. Cada uma tem algo a nos
ensinar, o que falta é a sistematização desses saberes como diversidade da cul-

tura e identidade dos povos amazônicos. Com base no inacabamento, nasce

o problema da esperança e da desesperança. Esperamos na medida em que

vamos em busca das informações sobre novas práxis epistemológicas dos povos
amazônicos, que não seria possível buscar outros saberes sem a esperança de
que outro mundo ainda é possível.

Paulo Freire em seu legado nos ensinou que uma educação sem espe-

rança não é educação. Por isso, almejamos que este livro seja um instrumento
de esperança para aqueles que acreditam na construção de novas práticas epistemológicas com base nos estudos culturais das ilhas culturais presentes na

Amazônia brasileira. Quando uma sociedade está em constante mudança de
seus valores, podemos afirmar que estamos em transição, ou seja, temos de sa-

ber o que fomos, o que somos e para onde estamos caminhando com o mundo
pós-pandemia da COVID-19.

A sociedade fechada é aquela em que o ponto de decisão econô-

mico de uma sociedade está fora dela e dentro de uma outra sociedade
matriz que é a que tem opções. Em troca, as demais sociedades só recebem

ordens. É uma sociedade servil onde há altos índices de analfabetismo e
desinteresse total pela educação transformadora. Essa sociedade é muito
prejudicial para quem quer ter outras oportunidades na vida. Uma socie-

dade é alienada quando não tem consciência de sua própria existência, ou
seja, quando pretendemos imitar a outrem, já não é ele mesmo. Por mais

complexas que sejam as ilhas presentes nos ambientes naturais e culturais

da Amazônia brasileira, esperamos que as reflexões dos estudos culturais
presentes neste livro nos ajude a compreender que o amanhã não está à

venda e a luz e a verdade não pertencem a ninguém, e é melhor que assim

seja, para que possamos compreender o silêncio dos deslimites das palavras.
Boa leitura!

PREFÁCIO II
SEDIMENTANDO O ARQUIPÉLAGO CULTURAL DA AMAZÔNIA
Júlio César Barreto Rocha

“Assim fossem os escritores brasileiros do seu
tempo como o são de sua terra e dos seus núcleos

culturais!” (Clodomir Viana Moog. Uma Interpretação da Literatura Brasileira, 1943).

Quando falamos da existência de ilhas de um arquipélago cultural, o re-

conhecimento da coisa da qual se fala é imediato. Imagina-se, acreditamos, subir
ao palco da mente a ideia de arquipélago cultural como sendo um amplo territó-

rio, tão grande quanto possa ser no momento a imaginação da pessoa, repleto de

agrupamentos separados, de pessoas, de coletividades, em comunidades menores
ou maiores, aldeamentos, vilas, cidades, com grandes vazios cercando cada ilha

“cultural”, ou seja, cada coletividade isolada das demais, seja nos seus costumes,
preferências, vestimentas, ruas, moradias, produção de alimentos, meios de transporte, mais ou menos atualizados, sonhos coletivos específicos, desejos de melhor

emprego, de preservação de atividades, de viagens, de permanências, controle de
enfermidades etc., num grande carrossel de materiais, que, a despeito do glo-

rioso processo de globalização, dos maravilhosos meios de informação, ainda os
deixam culturalmente isolados do mundo, pelo tão pletórico e agigantado acú-

mulo de materiais existentes, pela tão centralizada glamourização de eixos mais

dinâmicos, catalisadores de atenção, grandes centros de poder, de economia e de
saberes, de outras muitas várias partes do Mundo.

Diga-se que a Literatura sempre foi a porta de acesso a cada cultura, desde

a Grécia Antiga, de Homero, passando pelo Medievo de Dante Alighieri, unifi-

cando a Itália precocemente, saindo pela tangente com Miguel de Cervantes da
Espanha nem tão unida assim, William Shakespeare da britânica Inglaterra, no

Reino Unido, atingindo o limiar da Hipermodernidade com o nosso Machado

de Assis, citadino, carioca da gema, brasileiro-mor, apresentado cada qual por uma
Filologia carregada de saberes holísticos. Mas, tirante esses gigantes da representatividade de cada local, que por eles foi unificado, nacionalizado, hipostasiado em

cada país, pergunta-se: como tornar visíveis os menores locais, cujos representantes
nem sempre têm tanta sorte para servir de Sol e sal da sua terra?

Claro que estar cada qual insulado culturalmente não deve signifi-

car estarmos todos nós, os menores, isolados do mundo. Pelo menos não

deveria significar. Claro também que, quando se destaca a característica
principal de cada representação da sua ilha, que é, privilegiadamente, a

Literatura do local (maior ou menor), tanto mais o texto poderá ganhar

dimensões enormes ou diminutas conforme seja o alcance a um público
leitor, teoricamente do tamanho do mundo todo.

Para afrontar o desafio de romper com o isolamento, a nossa ilha rondo-

niana universitária, pública e das Letras promoveu, no segundo semestre de 2020,
uma Ação de Extensão, vinculada à PROCEA/UNIR, a partir de Projeto do Grupo de Pesquisa Filologia e Modernidades, com apoio da Temática Editora, e con-

vidou oito personalidades do mundo acadêmico e intelectuais da Amazônia, para
debater, em quatro mesas redondas, alguns assuntos relativos a essa insularização

literária, artística, cultural, procurando com isso traçar linhas de atuação política
em favor de uma maior integração das artes, dos saberes, da educação superior, no

nível de pós-graduação, procurando mapear um pouco desse Arquipélago Cultural
Amazônico, visando especialmente sedimentar saberes, trocar informações, planejar maior integração, potencializar os valores, reciprocamente.

Esse evento plúrimo, que recebeu auxílio indireto do PROCAD

Amazônia, procurou mapear ilhas de cultura a partir da confrontação amigável de personalidades do mundo acadêmico, literário ou cultural, e, com

o objetivo de efetivar um balanço e propostas de avanços, foram compostas
as quatro mesas de trabalho, nas quais, ao vivo, pela internet, por meio da

Plataforma YouTube, com assessoria da Temática Editora, que hospedou

os vídeos, preservando os debates, reuniu as seguintes duplas, mediadas
pelo Professor Júlio Rocha, com as seguintes seções de trabalho:

1) Seção “Cultura e Literatura na minha Amazônia”1 colocou lado a lado o
professor e advogado, Mestre em Estudos Literários pela UNEMAT de Tangará
da Serra, editor da Revista Pixé, Eduardo Mahon (de Mato Grosso), dialogando
com o Professor e cineasta laureado, Mestre em Direitos Humanos pela UNIR,
Joeser Álvarez (de Rondônia), que, na condição de pensadores e produtores de
artes, literatura, editoria, curta-metragem, foram chamados a representar as suas
“ilhas culturais”, na proposição de que podem e de que devem se aproximar, porque o desconhecimento mútuo era e é enorme, foi e será prejudicial ao conjunto
da população brasileira, porque nos isola em uma Amazônia rica e plural que –
alegadamente – precisa de unidade para conquistar o Mundo.
2) Seção “Ilhas plurais de Resistência: Literatura e Libras”2, reunindo
a Professora Dra. Tânia Maria Pereira Sarmento-Pantoja, do Programa de
Pós-Graduação em Letras da UFPA, líder do Grupo de Pesquisa Narrares,
Estudos sobre Narrativas de Resistência, tratando da Literatura como ilha de
Resistência, diante do Professor Dr. João Carlos Gomes, do Programa de PósGraduação em Letras da UNIR, líder do Grupo Pesquisador em Educação
Intercultural, tratando da Língua Brasileira de Sinais como ilha de Resistência, os quais, na qualidade de pessoas que, comprometidas com o ensino e
com a pesquisa em Educação, representam os seus trabalhos neste Arquipélago educacional (Estudos de Literatura e Estudos Surdos), realizam a ingente
tarefa de organizar o andar de cima em defesa da NOSSA Amazônia, rica e
plural, que precisa de unidade de esforços de diversos locais, precisa de gestos
de Fraternidade, de autorreconhecimento, de Solidariedade, de proteção mútua dos seus setores, para uma construção recíproca, que funcione em rede e
em captação de trabalhadores e de trabalhadoras pela Educação de qualidade.
3) Seção “Ilhas teóricas e culturais exógenas”3 trouxe ao vivo, com
participação de assistentes, o Professor Dr. Aroldo José Abreu Pinto, docente do PPGL da UNEMAT, que, ao lado do Professor Dr. Miguel Nenevé (docente da UNIR), com muitas décadas de experiência lecionando
e pesquisando em duas Universidades tidas como novas na Amazônia, no
papel dos mais gabaritados dos seus espaços vitais, criadores de cursos de
1
2
3

Acesse em: https://www.youtube.com/watch?v=fLBo-Z30VKk
Acesse em: https://www.youtube.com/watch?v=Pt6ucfRLLOU
Acesse em: https://www.youtube.com/watch?v=vZ_kJtzEp2M&t=21s

Pós-graduação stricto sensu, trouxeram as suas ideias de construção de saberes das suas “Ilhas Teóricas e Culturais”, conhecimentos literários, teorias
específicas, diversos materiais reunidos lá fora, em todo lugar, e trazidos
aqui, para dentro do nosso Arquipélago, configurando novas ilhas de estudo nos seus espaços, trazendo saberes e fazendo vinculações com o “Mundo
lá fora”, para nos ampliar os horizontes, permitindo a conversão de quem
eles toquem com o seu discurso em Cosmopolitas, em pessoas mais conhecedores, mais sábias, menos ilhadas.
4) Seção “Bases de investigação de Letras: Programas de Pós-Graduação em Letras na Amazônia”4 alinhou duas antigas companheiras de doutoramento, a Professora Dra. Walnice Aparecida Matos Vilalva, Coordenadora do
Programa de Pós-Graduação em Letras da UNEMAT de Tangará da Serra e
a Professora Dra. Maria de Fátima do Nascimento, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPA. Ambas as gestoras destes espaços
de Estudos Superiores das Letras da Amazônia são hoje as responsáveis por
dois mestrados e dois doutorados, funcionando um dos programas no extremo
Norte da Amazônia, em Belém do Pará, o outro no extremo Sul da Região, em
Tangará da Serra. Trataram de debulhar os desafios de gerenciar importantes
espaços de Pós-graduação em tempo de pandemia, mas foram além, explicando como podemos de modo resiliente superar a crise educacional e explicaram
o que teriam na sacola de surpresas para nos deixar entusiasmados, o seu planejamento coletivo para o futuro, além, é claro, de nos falar das suas próprias
pesquisas na grande área das Letras, em geral, e da Literatura, em particular.
Assim, pudemos ter oito depoimentos, como fotogramas pessoais para
compor um grande mosaico da Amazônia, em diversos âmbitos e largos desenhos, logrando assim sensibilizar uma vasta audiência (contabilizamos quase mil
acessos na época da exibição, uma verdadeira viralização, para tratar de questões
tão específicas e sem outra divulgação que essa acadêmica, localista, experimental), ficando os materiais disponibilizados como fragmentos de seixos rolados,
contribuição de conhecimentos da alta qualidade e grande relevância, visando
sedimentar esse Arquipélago Cultural da Amazônia, como Resistência que
comprove que estar em uma ilha cultural não significa estar isolados do Mundo.
4

Acesse em: https://www.youtube.com/watch?v=yMR08qCcHqQ

APRESENTAÇÃO
Com a organização do livro Olhares da Diversidade Sob Os Signos dos

Arquipélagos Culturais na Amazônia, buscamos refletir as estruturas e ressignificação das ilhas culturais a partir dos olhares de diversos pesquisadores que

trazem uma pluralidade de abordagens relacionadas as diásporas amazônicas.
Essas abordagens tratam de realizar a identificação de Arquipélagos Culturais
ressignificados em ilhas culturais de povos amazônicos como indígenas, surdos, ribeirinhos, entre outros que vivem no ambiente amazônico.

Pela lógica da ambiência regionalizada, o alcance visado é bem parcial, para

ser consciente das dificuldades de uma totalização, mas anseia ser cada vez mais

amplo na sua ambição, ou seja, é um objeto passível de ampliação, no sentido de ter

um propósito maior, a partir da ideia primitiva depreendida dos objetivos, observar
o funcionamento da dinâmica das “ilhas culturais”, bem como lograr identificar
tais ilhas, observadas para além do que eventualmente tenham sido alcançadas nas
reflexões da diversidade de cultura e identidade dos povos amazônicos.

No nosso âmbito de especialistas, não é de ninguém desconhecida a

primeira parte do clássico Tristes Trópicos (1955), denominado “O Fim das
Viagens”, de Claude Lévi-Strauss, para quem, apesar de pesquisador redator

dos seus roteiros de viagem, o autor declara ódio tanto às viagens quanto aos

exploradores, tão comuns no processo de colonialismo e de colonização dos sé-

culos anteriores aos seus estudos. Entre os séculos XVI e XIX foi fundando-se

em aventuras e na etnografia, nos desenhos e depois na divulgação de gravuras,
que os aventureiros exploradores, montados nas suas animálias, utilizavam da

ciência e da pesquisa como escusa para a conquista e para o abuso da apropriação de riquezas de povos autóctones.

Não é o nosso caso. Se, por um lado, aqui não cabe especificar um re-

torno a aventuras, menos ainda existe esse imperativo de viajar com ênfase no
imperialismo ou na caça a recursos alheios para desapropriação; ou ainda ne-

cessidade imperiosa de deslocamento para conhecimento simples, para simples
descrições, até porque tem-se presentes inúmeros recursos de reconhecimento

de materiais, à disposição de todos nós, por meios eletrônicos. Com efeito,
dada a existência de repositórios institucionais e regionais de teses e de dissertações, mais ainda é válida essa crítica do século passado. Consultamos versão
da citada obra datada do último quartel do século XX, quando a internet ainda
era ficção científica ou previsão literária, no bojo da imaginação de um Borges,
no seu “jardim dos caminhos que se bifurcam”.
Com esse cenário em tela o livro encontra-se organizado em capítulos,
que, em síntese, retratam a região a Amazônia, em que, seja a parca publicação
na área ou mesmo a fixação de docentes (em muitas áreas acadêmicas), as dificuldades locais são bem maiores do que em outras regiões brasileiras. Com efeito, a
distância dos grandes centros, onde existem as maiores mobilizações acadêmicas,
findou deixando à periferia regional, quase abandonados, estudos na área da diversidade cultural, sem ser essa publicação, poderiam ficar trabalhos importantes
relegados ao esquecimento, quando se sabe que aqui se trata – podemos afirmar
hoje, sem medo de exagerar – de um arcabouço admirável de estudos e pesquisas
que são uma das melhores referências na área, no Brasil, dada a profissionalidade
e a dedicação com que se aplicaram os pesquisadores aqui reunidos.
Os estudos e pesquisas que aqui são apresentados são frutos da produção
acadêmica de pesquisadores amazônicos que pensam e refletem os problemas
ambientais, linguísticos, sociais, políticos, econômico no contexto da cultura e
identidade dos povos amazônicos. Essas produções receberam um tratamento
especial, em termos de atualização, podendo-se dizer que se trata de produções cadência e um estilo acadêmico, que revelam uma linguagem acadêmica
que pode ser compreendida também pelo leigo, sem que tenha sido preciso
dedicar-se a folhear manuais especializados, que em muito podem prejudicar a
penetração dos temas que revelam as fronteiras dos entres lugares amazônicos.
A ideia de reunir a produção desses pesquisadores amazônicos como
intelectuais orgânicos num livro nasceu da observação e ressignificação de
existência de um arquipélago amazônico com várias ilhas culturais habitadas
por uma diversidade de povos que formam uma sociedade envolvente que nem
sempre é simpática ao crescimento de setores diferenciados, sobretudo se trazem a marca de uma cultura e identidade diferenciada e autônoma, no âmbito
dos suas territorialidades étnicas.

Antes de mais nada, é preciso dizer que a Universidade Federal de Ron-

dônia é uma instituição educacional que dedica grande atenção às agitações

sociais e às mobilizações políticas e culturais que sacudem o estado de Ron-

dônia. De fato, apenas com as mobilizações que se seguiram à edição das leis

e dos decretos federais, exarados pelos governos populares neste século XXI,
puderam ser levadas a cabo as interpretações visando a aplicação imediata dos

parâmetros aprovados no Congresso nacional e enviados ao cumprimento pe-

los órgãos ministeriais e demais instâncias estaduais e municipais, que deram à
Universidade e força argumentativa para aceitar projetos em áreas que contribuíram para o desenvolvimento local, nacional e internacional.

Nesse cenário, os estudos e pesquisas aqui refletidos são resultados das

Histórias de lutas e de conquistas, muito ainda tendo de ser contado, para instruir
as presentes e futuras gerações que somente o combate e o estudo constroem e

levam ao triunfo! Finalmente, mas não em último lugar, queremos agradecer à
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por
diversas bolsas concedidas a estudiosos e estudiosas presentes neste livro.

Por fim, que o livro fique como legado das ciências humanas ancora-

do na poética Fernando Pessoa que assegura “que a ciência descreve as coisas
como são; a arte, como são sentidas, como se sente que são.” Talvez não tenha-

mos as respostas certas para todos os problemas da humanidade, mas temos a

certeza de que fazemos as perguntas certas em busca das verdades cientificas.
Nesse rumo, temos a certeza de que no ambiente amazônico existem diversos

arquipélagos culturais com diversas ilhas que revelam uma ecologia de saberes

de povos autóctones que possui um arco-íris de cores da pluralidade da cultura
e identidade dos povos amazônicos.

Júlio César Barreto Rocha

João Carlos Gomes
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CAPÍTULO I
ILHAS JURÍDICAS NA AMAZÔNIA: A LITERATURA DE
RESISTÊNCIA, FORMAÇÃO DOCENTE E A UNIDADE
DO BRASIL
Júlio César Barreto Rocha
Patrícia Helena dos Santos Carneiro

Introdução
Trataremos neste capítulo fundamentalmente de Literatura, de Lite-

ratura na Amazônia, de Literatura de Resistência na Amazônia, bem como

levantaremos o funcionamento de um método de estudo desse objeto, que uti-

liza elementos do Direito, querendo com isso obter um melhor conhecimento
da Cultura como um todo, que é o propósito, como se sabe, da Filologia, que
perpassa, naturalmente, pela visualização de estudos linguísticos de permeio.

Contudo, não existe o simples, dizia alhures o filósofo argentino Mario

Bunge, mas sim o simplificado. Partiremos do geral para atingir a singularidade,
que se reposicionará em ilhas, numa perspectiva macrocultural. Não pretende-

mos simplismos nem simplificações, embora seja de conhecimento geral que a

Ciência se divide em Objeto e Método para funcionar bem. Isso é irrecorrível.
Porém precisamos ter, além disso, a perspectiva de que é importante também
estabelecer uma Meta para lograrmos com esse recorte da Ciência, que tomará

Direito e Literatura, uma observação da Cultura brasileira sem perder as preocupações que circulam em torno dos materiais com os quais lidamos.

Por isso, será preciso considerar as preocupações das parcelas da elite

nacional que se detiveram no emprego de estudos de Língua, de Literatura
e de Cultura para influenciar na dominação dos espaços abordados, para im-

pulsionar o seu desenvolvimento ou para travá-lo, que disso se trata quando
22

falamos das consequências de estudos que tratam da autonomização dos espaços regionais pela sua valorização, pela sua descoberta como dotado de uma

significação própria e especial.
Não é de ninguém desconhecido que a falácia do “Brasil, País do Futuro”
já foi banida da nossa memória do possibilismo há muitas décadas. Talvez desde o
ano de 1950, com o chamado Maracanaço. Caiu a ficha. Ou talvez pela perda dos
sonhos de um 1958 em que havíamos como nação ganhado muito empuxe – para,
contudo, decairmos como Nação altiva no primeiro terço da década seguinte…
Ou pelo gostinho de fel, na época da breve recuperação da democracia,
aberta com a estreia da nova Carta Magna, em 1988, e com a subsequente queda
livre da nossa moral, ainda ao longo de 1990, que desaguaria na renúncia do presidente Collor de Mello em 1992. Ou pela incapacidade de manter esse sistema
de crescimento e de autovalorização aproveitável para todas as frações sociais, logo
em seguida. Com efeito, parece haver ficado consignado, nessas muitas quedas e
perdas, que a busca de uma crença na totalidade da Nação brasileira sempre nos
levou, como Projeto de Povo brasileiro,1 ao fracasso, à frustração, ao retrocesso.
O Brasil é uma entidade nacional criada, como os outros países, para
reunir valores em favor, se não do seu povo, da sua elite, mas esta deve se comprometer com a sua ralé, que explorará, ao ponto de preservar a sua capacidade
de obterem lucros satisfatoriamente sem destruí-la completamente. Porém, a
sanha de corroer a pele da entidade chamada Brasil é muito pronunciada, e
pensamos que talvez seja preciso mesmo desenvolver uma mirada especial a
parcelas menores dessa entidade nacional, em espaços regionais ou sub-regionais que contenham comunidades capazes de “demonstrar sua coragem, à
margem do que possa parecer”2, podendo ser caracterizadas como Ilhas Culturais, que, no espaço sub-regional da gigantesca Amazônia brasileira, possui na
sua Literatura, de cada local, maravilhas pontuais e condições de caracterizar
como Arquipélago Cultural um País que vem dando muito de si localmente,
mas sendo torpedeado por um centralismo demasiado pronunciado, que, mais
do que isolar, destrói a busca por um lugar ao sol desses referenciais da inteli1
2

Confronte, especialmente, Ribeiro, Darcy (1995). O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido
do Brasil. Rio de Janeiro: Global Editora, 2015.
Verso de um baião, uma canção, “Admirável Gado Novo”, de Zé Ramalho de 1979. Gravadora Epic.
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gência brasílica, submergida numa totalização que olha mais para os grandes
centros do que para os seus melhores valores. Somos um país cujo autoimperialismo vem destruindo a nossa capacidade de autodesenvolvimento e atrofiando e abafando os valores insulados.
Vamos tratar de Literatura de Resistência na Amazônia, explicitaremos
os materiais e métodos com os quais vimos trabalhando nos últimos anos em
projetos institucionalizados na Universidade Federal de Rondônia, de molde a
podermos compreender como é possível empreender o casamento feliz entre
o Direito e a Literatura, numa abordagem em que a descoberta de normas
jurídicas por debaixo dos textos literários pode contribuir para uma melhor
compreensão da realidade nacional, inclusive propiciando o entendimento da
realidade contemporânea, prevenindo erros futuros, planejando movimentos
de transformação da realidade, mais compatível com uma postura Humanista,
fazendo País ao desenvolver a percepção do local.
Cultura, Língua, Literatura, Nação
Se as estruturas holísticas do Estado-nação moderno, emprestadas que
foram ao Mundo pela Revolução Francesa de 1789, não lograram fornecer ao
Brasil uma resultante unitária soberba, que resgatasse a ideia de que cada Pessoa brasileira seja liberta, honesta, igualitária, fraternal – nem mesmo ordeira e
progressista –, só nos resta contornar o valor dessa unidade forçada, que ficava
sobranceira no primeiro escudo de armas dos revolucionários franceses, sem
que se perca a qualidade federativa das unidades federadas.
Figura 1: Divisa original da Revo-

lução Francesa, depois resumida,
também porque a Morte mais po-

deria servir de inculpação do que
de advertência.

Fonte: Eric Hobsbawn. Echoes of

the Marsellaise. Edição em inglês
da Editora Verso Books, de 1990.
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É preciso primeiro ter em conta que tudo que os estudos de Cultura, de

Língua e de Literatura estão plenamente recheados de ideologia, sendo provavelmente estes os mais temíveis referenciais relativos às dificuldades de gestão

de território, de defesa da unidade nacional, de proteção à soberania jurisdicio-

nal e de ampliação da dominância impositiva, da exploração de recursos e da

utilização e disponibilização das próprias riquezas, a tempo e hora adequados.
A Revolução Francesa é paradigma de luta por fronteiras, argumentos

para unificação interna e contra ameaças de invasões externas,3 cuja primei-

ra resolução do tripé logos (língua), etno (povo) e geo (território), a demarcar

o caminho para estudos pacificadores, utilizou os elementos da Cultura, da
Língua e da Literatura, de modo que suportassem a fixação de uma jurisdição

territorial e a construção de normas legais, unindo assim a sua população e
sustentando o edifício do Estado-nação moderno.

De fato, a primeira e mais difícil batalha que levou os revolucionários a forte

embate interno, lutando com firmeza e violência incomum, após livrarem-se da
família real, é claro, foi a condução de ideologemas que buscavam a manutenção

da unicidade territorial, considerando essencial preservar a jurisdição soberana no
interior das fronteiras reconhecidas do país; por um lado ameaçado pelas demais
nações organizadas que cercavam o Hexágono, e, por outro lado, avisado pelos

povos que compunham a somatória divisível no seu próprio interior. Não se trata

apenas do tripé Liberdade, Igualdade, Fraternidade, que modernamente se impôs,
de modo muito simplificado, à moda da reclamação de Bunge.

Isso, aliás, se pode ver retratado claramente na consigna do seu brasão

mais antigo: “Unidade, Indivisibilidade da República, Liberdade, Igualdade,
Fraternidade ou a Morte”. O tempo e uma firme repressão no início se encarregaria de banir esse perigo maior, porque era (ainda é) o problema maior de
3

Veja-se, nesta ordem, um básico material iniciático sobre o assunto: Tocqueville, Alexis de. A
Democracia na América: leis e costumes. São Paulo: Martins Fontes, 1998. Constant, Benjamin.
Da Liberdade dos Antigos Comparada à dos Modernos. In: Filosofia Política. Porto Alegre: Ed.
LPM, v. 1. Furet, François. Pensar a Revolução Francesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1989. Vovelle, Michel. Breve história da Revolução Francesa. 1. ed. Lisboa: Editorial Presença, 1986. Arendt.
Hannah. Da Revolução. São Paulo: Ática; EdUnB, 1990. Hobsbawm, Eric. A Era das Revoluções.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. Hobsbawm, Eric. Ecos da Marselhesa. Trad. Maria Celia Paoli.
Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 1996. Carvalho, José Murilo de. Entre a liberdade dos
antigos e a dos modernos: a República no Brasil. DADOS, 32, 3, p. 265-280.
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cada uma das inseguras unidades da União Europeia. O caso da forte repressão
a governantes lídimos da autonomia catalã, perseguidos e presos na tentativa

de circular por diversos países, dá um tom hipermoderno a essas novas considerações ao velho problema.

No Brasil colônia, militares lusitanos sempre se preocuparam com a

unidade territorial daquele “Portugal”, tido como o território mais antigo e,
também, o mais unitário de toda a Europa – convertido em “Portugal, Brasil e
Algarves” em 16 de dezembro de 1815; depois, com a territorialidade do Ultramar, passou-se a apregoar que “Portugal não é um país pequeno”.

Figura 2: Dístico existente em
cartaz, presente em todas as escolas do Portugal salazarista, e

mesmo depois, renitente ainda

no imaginário lusitano – no qual
pegou carona o nosso Gilberto
Freyre, mas não Viana Moog.
Fonte: Google.
Com isso, a chamada “Ilha Brasil” passou a ser o recorte ideológico mais

importante dos séculos XVIII e XIX para reunir uma territorialidade cercada
de outras colonialidades, com os seus problemas de unidade e de delimitação
literária interessada no esmagamento de diferencialismos para aquém da língua

“espanhola”, principal patrimônio cultural deixado pelo imperialismo europeu.
Apresentamos, ambos os autores, texto (que viria a ser publicado depois) denominado “A Ilha-Brasil: Identidade pela diversidade”,4 no qual verificamos his-

toricamente os diversos usos da ideia de Ilha para garantir a imagem de uma

beligerância a quem ousasse invadir os espaços imensos de uma brasilidade tão
intangível quanto distante dos marcos litorâneos dirigentes que permaneciam
4
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O evento denominou-se XV Congresso da Federação Internacional de Estudos sobre a América Latina e o Caribe, FIEALC. Moscou: Instituto de Latinoamérica de la Academia de
Ciencias de Rusia, 2001.

como caranguejos sem interesse nas fronteiras mais longínquas de uma Pátria
indivisível, mas inaproveitada.

Pois a Ilha Brasil foi, durante muito tempo, essa espécie de mito-

logema que prometia garantir “a legitimidade natural” das pretensões de

posse da coroa portuguesa, “nos marcos das negociações com a Espanha,
consagradas pelo Tratado das Tordesilhas”.5 Diga-se, ainda, que os textos

que serviram de base primeira a esse ideário, aqui presente, de instituir
estudos de “Ilhas Jurídicas na Amazônia” trazem três tipos de estudos hu-

manísticos brasileiros de autores que se preocuparam, na primeira metade
do século XX, com essa entidade pátria, indivisível, sempre ameaçada por
forças tão descomunais quanto desconhecidas, que habitavam algures no
hinterland falsamente desabitado das distâncias nacionais.

Colecionadores de livros, obtivemos uma primeira edição de Clo-

domir Viana Moog, Uma interpretação da Literatura Brasileira, de 1943,
dez anos depois de localizarmos a obra de Gilberto Freyre, Uma Cultura
Ameaçada: A Luso-Brasileira, de 1942, uma segunda edição, da Casa do
Estudante do Brasil, ambas publicadas no Rio de Janeiro, que são centrais

para configurar o embate intelectual havido entre uma “direita”, que insistia
em defender uma espécie de tandem junto ao Colonizador europeu, e uma
“esquerda”, que via maiores possibilidades de desenvolvimento nacional se

olhasse com olhos de orgulho localista os espaços menores e os seus referenciais de qualidade; que souberam enquadrar, pela História adentro, as

normas jurídicas, as narrativas sistêmicas, que davam asas ao progressismo
local, bem como, et pour cause, davam azo ao orgulho das ilhas de comuni-

dades de relações privadas (Rocha, passim) capazes de afrontar o repto da
edificação da sua própria civilização em rascunho.

5

José Arbex Jr. “Terra sem povo, crime sem castigo. Pouco ou nada sabemos de concreto sobre
a Amazônia”. In: Maurício Torres (Org.). Amazônia revelada. Os descaminhos ao longo da
BR-163. Brasília: CNPq, 2005, p. 21-65.
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Figura 3: Foto de capa da primeira edição (16cm X 11,5cm) da obra, verda-

deira revolução nos estudos literários,
desancando uma centralidade do eixo
Rio–São Paulo, em favor de visualizar
ilhas (literárias) regionalizadas.
Fonte: Foto dos Autores.

Esses três temas nacionais, uma Cultura unitária, combinada com

o colonizador (Freyre), uma Literatura pulverizada em ilhas autônomas

(Moog), a par da Língua unificadora, com a obra de Barbosa Lima Sobri-

nho, A Língua Portuguesa e a Unidade do Brasil,6 são um ponto de inflexão
importante de meados do século XX, são traços bem evidentes de que há

uma luta de bastidores, na intelligentsia nacional, uns jogando balde de

água fria nas nossas ilhas brasílicas que fossem menores que a inteireza

nacional, seja evitando o reconhecimento de uma literatura periferizada,
por desinteresse quanto à sua qualidade exponencial ameaçadora, seja enceguecendo os matizes qualitativos ou quantitativos de uma produção errática, dependente e miserável, na sua apresentação perante o (falso?) pobre
mercado consumidor de literatura nacional.

6
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A obra de Barbosa Lima Sobrinho é originalmente de 1958, mas foi reeditada uma dúzia de
vezes, inclusive no ano 2000, quando o autor falecia com 103 anos de idade, época em que,
sendo data comemorativa de 500 anos de “Descoberta do Brasil”, fazia refletir nessa Unidade
contra possíveis tentativas de desgarramento da pele pulverizada do arquipélago cultural nacional (unificado?).

Figura 4: Foto da capa da segunda edi-

ção (16cm X 11,5cm) da obrinha de
Gilberto Freyre, que viria desenvolver
uma extensão vasta desta temática, de-

rivada ela também do seu Casa Grande
& Senzala.

Fonte: Foto dos Autores.

Claro que a característica que unifica essas três obras é precisa-

mente o ideário da unidade ou não: territorial, cultural, idiomática, literária, do Brasil, um tema bastante disseminado como horror, em altos

escalões das Forças Armadas, cuja preocupação que sobe ao palco hoje
descartou liminarmente esse assunto, aceitando, perante o imaginário na-

cional, ceder parcelas da “pátria” ao imperialismo estadunidense. Hoje, no
debate nacional, é precisamente trabalhado o inverso, em certa elite no

governo, ou seja, como ofertar ao maior imperialismo mundial um naco
da Amazônia, para virem explorar aquilo que restou, após o desmonte

dos recursos sobejantes, de Serra Pelada, Carajás, Trombetas, Belterra,
Serra do Navio e do Estado de Rondônia, inteiramente. Minério, balatas,
dinheiros públicos para grandes obras, como a rodovia Transamazônica

ou a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), sobrepujavam a nossa

capacidade empreendedora e exploradora, entregando o que era possível
ao interesse exógeno.
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Figura 5: Foto da capa da segunda edição (22,5cm X 14cm) da

opus magna do eterno presidente

da Associação Brasileira de Imprensa, Barbosa Lima Sobrinho.
Fonte: Foto dos Autores.

Enquanto isso, a BR 319 continuava intransitada, podendo ter sido im-

portante escoadouro da indústria manauara. Como País daquilo que poderia

ter sido, ninguém nos ganha a dianteira. Provavelmente, a Estrada de Ferro

Madeira-Mamoré, que pouco serviu para algo mais a não ser captar investi-

mentos e remunerar a tecnologia, o staff e a mão de obra estrangeira, sempre
foi na História subsequente não mais do que um depositório de sucata espalhada,7 que não envergonha os herdeiros desse outro embuste do País do Fu-

turo, sempre fantasmas de produção futura recriados, sem nenhuma resultante,
7
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Veja-se, em especial, estes três trabalhos: a) Silva, Antônio Cândido da. Manipulação Internacional na Amazônia: Um Viés Político-Cultural Aplicado sobre Fotografias de Dana
Bernard Merrill na Madeira-Mamoré. Orientação: Professora Dra. Patrícia Helena dos Santos Carneiro. 2019. 157 p. Dissertação (Mestrado em História e Estudos Culturais). Porto
Velho: Universidade Federal de Rondônia, 2019. b) Carneiro, Patrícia Helena dos Santos;
ROCHA, Júlio César Barreto; e Silva, Antônio Cândido da. Colonialismo, Povos Indígenas
e a Construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Revista Fórum Identidades. v. 31, n. 1.
Itabaiana: Universidade Federal de Sergipe, jan-jun de 2020, p. 61-74. c) Carneiro, P. H. dos
S., Rocha, J. C. B.; Silva, A. C. da. Uma Dupla Construção Discursiva Da Estrada De Ferro
Madeira-Mamoré pelas Fotografias de Dana Merrill.” Canoa do Tempo, v. 13, p. 2-22, 2021.
https://doi.org/10.38047/rct.v13.FC.2021.al1.p.2.22

exceto na ocasionalidade da realização da despesa aos forasteiros, e na ocasião
do embuste nacionalizado.

Ilhas Jurídicas na Amazônia
Onde nós, a Filologia, como leitura lenta, os estudos de Direito como
Cultura e normas positivas, entramos nessa História?8 Primeiro, cabe dizer que
a diferença entre estudos de Cultura, de Língua e de Literatura reside em que
a Cultura é de uma amplitude suficiente a não causar preocupação aos trabalhadores pela Unidade dos espaços regionais, vincado que é o Todo pela magnificência dos seus componentes: Ao dizer Cultura não se tem um enfoque
em algum elemento qualquer. Por isso não preocupa. Não por outro motivo,
vem sendo possível trabalhar as unidades indígenas, seja nos Estados Unidos,
seja na Noruega ou no Chile, alegadamente defendendo, de qualquer dos seus
lados, a sua validade como singularidade de povoamento e de ocupação territorial diferenciada e com direitos próprios, porque dizer Cultura é dizer um todo
que acaba abarcando inclusive o mundo da natureza, uma vez que um bosque
manejado por uma gestão local passa a ser objeto da Cultura, não da Natureza.
Nesse sentido, a obra de Gilberto Freyre pouca preocupação verterá sobre
os ombros de quem se preocupa com elementos culturais de tão ampla entidade
como a cultura “luso-brasileira” ameaçada. Por outro lado, a Língua possui um
valor potencializador do agrupamento populacional, para dar-lhes, com mais facilidade, o direito de gestão territorial, sobretudo se comprovam o predomínio
de um uso técnico, apurado com novas terminologias adventícias, geradas por
preocupações de encampamento de ciência e de atividades de construção da sua
própria entidade civilizacional, inclusive com tecnologia da escrita e literatura
oral e escrito o seu idioma com grafemas apropriados à fala da sua gente.
8

O presente capítulo deve referenciar o apoio que recebemos ao Pós-doutorado pela CAPES,
com bolsa do PROCAD Amazônia atribuída ao autor Júlio Rocha, para o seu Projeto “Arquipélagos Culturais na Amazônia: Estrutura e ressignificação de ilhas culturais a partir de
dissertações da UFPA, UNIR e UNEMAT, na abordagem de diásporas amazônicas”, supervisionado pela nossa parceira do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPA, a Professora
Dra. Tânia Maria Pereira Sarmento-Pantoja, líder do Grupo de Pesquisa Narrares, Estudos
sobre Narrativas de Resistência. Também somos devedores de trabalhos no interior do Projeto “Direito e Literatura: A Amazônia e o olhar do literário sobre os Direitos Humanos” (com
bolsa a discente do PIBIC/UNIR-CNPq).
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Figura 6: Foto da capa da terceira

edição (23cm X 15cm) da opus magna do eterno presidente da Associação

Brasileira de Imprensa (ABI), Barbosa
Lima Sobrinho.

Fonte: Foto dos Autores.

Nesse sentido, a obra de Barbosa Lima Sobrinho, porque abrange o

Brasil como um todo, bem como os estudos de línguas indígenas nacionalizadas, como foi a obra de Antenor Nascentes, O Idioma Nacional, traz a Língua

Portuguesa como garante de uma Ilha Jurídica holística brasileira que terá na
Amazônia apenas um detalhe minoritário.

Com isso, a obra de Clodomir Viana Moog sobre as ilhas literárias

brasileiras parece ganhar protagonismo em uma Amazônia tripudiada, calcinada, abandonada, entregue por quem a deveria proteger, nunca soberana-

mente aproveitada aos interesses dos amazônidas, nem mesmo uma logística

de desenvolvimento nacional existe, dando-se preferência a obras faraônicas,

servis tanto aos desvios de dinheiros quanto ao Capitalismo de matriz forânea.
Com efeito, em 29 de outubro de 1942, Clodomir Vianna Moog apre-

sentou em auditório da Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores, então no Rio de Janeiro, a convite do Departamento Cultural da “Casa do Estudante do Brasil”, e com apoio do Itamarati, uma conferência que se tornaria

importante para as futuras análises sobre a cultura brasileira, intitulada “Uma

interpretação da literatura brasileira”. A Literatura passava a ser o centro visualizador do Brasil. Sobretudo, periferia a passava a ganhar protagonismo.
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Como se vê, aqui, para podermos fazer um trabalho de dispor maior

atenção a esse elemento, tido como mais representativo de um local que a

agigantada “Cultura”, a já demasiado abrangente “Língua Portuguesa”, ou seja,
a Literatura de locais centrais, mas dotados de entidades simbólica e econô-

mica seguras, pelos seus escritos de qualidade, a recolher ficção, mas também
História, narrativas, normativas, vinculações com comunidades tão díspares na

origem, como os árabes e os nordestinos, mas tão assentados na chegada como
se tornam – ao olhar dessa Literatura descentralizada, é que resolvemos criar o
Projeto Direito e Literatura na Amazônia.
A Literatura de Resistência amazônica
Haverá na Literatura amazônida um conteúdo capaz de a caracterizar

como “Literatura de Resistência”? Acreditamos que sim, e asseguramos que

isso se pode constatar precisamente na qualidade do seu conteúdo, quando
são levantadas e analisadas as obras maiores, mas também não deixam de ter o

seu interesse aqueles autores e aquelas autoras responsáveis pelo desabrochar

do interesse pela leitura nas escolas, nas praças, nas casas, nas famílias, capaz o
meio editorial de se manter vivo, altivo e ativo somente se houver essa forma de

literatura periférica aos grandes nomes, alimentadas por um campo editorial

que dialogue com os maiorais, do país ou das regiões, conversando ainda com
as academias estaduais e municipais de Letras, de Arte, de defesa dos patrimônios culturais, presume-se que incentivado pelo múnus público, porque é assim

que se faz País, Nação, Estado, Cultura e Civilização, subsistindo um Povo

que possa proteger as suas riquezas, das quais o Idioma Nacional principal é
uma riqueza maior, porém a par das demais línguas autóctones, para não falar

do idioma transterritorializado, japonês, coreano, italiano, alemão, de grandes

parcelas dessas origens, migrados ao Brasil e que lograram perseverar e pre-

servar comunidades de falantes, que mesmo podemos dizer destacaram-se das
suas fontes de fala, cobrando certa autonomia e vieses arcaizantes, importantes
também para os seus países de origem como riqueza.
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Contudo, a Resistência se faz menos pela manutenção do elemento

língua própria de origem que pelo vínculo à comunidade cultural, como Co-

munidade de Relações Privadas, como se mencionou acima, cujos referenciais
privados poderão ser hauridos dos textos que os mencionem, vivência paralela
e até sobreposta à centralizada sociedade envolvente, que a todos abraça, mas
nem a todos conforta nem comporta.

Aqui ganha relevo a percepção de normas jurídicas ou de interesse tra-

dicional, e daqui pudemos destacar o trabalho de autores que lançam mão de
Direito e Literatura (ou Direito na Literatura) como um caminho de encon-

trar segurança no conhecimento rigoroso de duas disciplinas que praticamente
escoram de pé, sozinhas, o edifício da Civilização tal como nós o reconhecemos hoje, na sua integridade de fato: Língua, o instrumento, Normas jurídi-

cas, a concretude do dizer positivado, e História romanceada, o prazer de ler,
combinado com a sugestão narrativa do viver coletivo.

Com efeito, três projetos, com duração de um ano cada um, já deixaram

fincadas as bases de pesquisas hoje bastante enfronhadas em vários autores de

proa e em diversas das suas obras literárias, assim como vem dando acesso a
autores contemporâneos cujos retratos histórico-estilísticos do passado pro-

piciam muitas informações que não apenas fornecem munição às pesquisas

sobre o cruzamento de normas jurídicas do passado com as contemporâneas,

como despejam infinitos temas com abertura para questionamentos sociais,
comportamentais e históricos, no funcionamento das comunidades de relacionamento privado que hoje surgem como o resultado do entrecruzamento dos

personagens na sua lida diária ficcionada, mas não distante do real, como são
todos os grandes personagens da ficção mundial.

O primeiro projeto se denominou “Direito e Literatura da Amazônia: o

olhar do Literário sobre os Direitos Humanos”, no Ciclo 2018-2019, do Pro-

grama Institucional de Bolsas em Iniciação Científica (PIBIC/UNIR/CNPq),
propondo um retorno do Direito às Humanidades, valorizando o diálogo entre

o Literário e o Direito, assumindo Literatura como o Direito expressões humanas da maior importância.
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O segundo projeto se denominou “Direito e Literatura da Amazônia: o

olhar do Literário sobre os Direitos Humanos”, no Ciclo 2019-2020, também

aprovado junto ao PIBIC, com apoio com as mesmas bolsas, que concluiu em
um ano complicado porque pandêmico. Apesar de tudo, foi possível levá-lo a
bom porto, devido à capacidade produtiva das pesquisadoras9, que se envolve-

ram prestamente, logo que assumiram as atividades, inclusive comparecendo
em eventos fora da sua cidade, aproveitando para ir a Manaus, onde foi possível visitar os espaços de circulação dos literatos históricos do Amazonas, como

foi o Clube da Madrugada, os espaços do porto central da cidade, bem como o
famoso Bairro dos Tocos (hoje Aparecida).

O terceiro projeto, atualmente rodando em plena pandemia do novo

Coronavírus, porém, agora consabida desde o início das atividades, é a Pesquisa PVN290-2020 “Direito e Literatura: A Amazônia e o Olhar do Literário sobre os Direitos Humanos”, sob cuja égide explicamos a existência desta

Ilha jurídico-cultural. Assim como o projeto anterior, foi este financiado por

bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC,
vinculado ao CNPq e à UNIR), e trata de trazer para a atualidade elementos
jurídicos muitas vezes nada explícitos, havidos em obras de Márcio Souza, de
Milton Hatoum, de Daniel Munduruku, cujos textos são prenhes de debates

que envolvem a Amazônia, a sua proteção, o seu aproveitamento aos povos

da floresta, os seus cuidados com a garantia da identidade de cada população
indígena e a proteção de imperialismos de toda ordem, internos ou exógenos.

Além dessa Ilha de Estudos Jurídico-literários, o Projeto conta ainda

com a atividade de dois estudantes do Mestrado Acadêmico em Letras, que

conseguiram absorver os conhecimentos realizados em pesquisa de iniciação

científica de graduação, que já envolveram diversos orientandos do Grupo de
Pesquisa Filologia e Modernidades, que igualmente puderam se beneficiar
dessa estrada, aberta e asfaltada, para o correto emprego dos instrumentos.
9

Além das pessoas que compartilham a autoria deste texto, ainda houve, naquela primeira
versão, a participação sábia da Professora e Pesquisadora Najila Andrielly dos Santos Melo.
Conta-se atualmente com as pesquisadoras Fernanda Ellen Klein Nordt (que participou das
três versões como bolsista CNPq/UNIR), Tatiane Rodrigues Bianchini e o pesquisador Rafael Diogo Lemos.
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Trata-se ainda, no caso atual, de destacar esses dois mestrandos, um que

desenvolve o tema “A Literatura de Milton Hatoum e Modos de produção de

comunidades na/da Amazônia” e outro que compõe um levantamento acerca

de “Direitos Humanos em obras de Milton Hatoum”. Como os seus trabalhos
estão ainda em fase de qualificação, na data em que fechamos este texto, pouco mais podemos dizer deles, exceto que é orientado por um dos signatários
deste presente texto, tendo outra de nós contribuído decisivamente, com as

suas Lives de divulgação dos projetos, que alcançaram centenas de estudantes,
despertando interesses e, em suma, fazendo País.

Contudo, devem ser destacados, dos projetos, três encaminhamentos

ou desdobramentos, ainda no nível de estudos de pesquisas com a graduação:

a) Plano de Trabalho 1: Levantamento e Sistematização de Obras Li-

terárias: Direito, Literatura e Amazônia.

b) Plano de Trabalho 2: Interpretação teórica e acompanhamento da

sistematização de obras literárias que abordam o direito à diversidade cultural.
c) Plano de Trabalho 3: O desvelamento histórico das obras literárias ama-

zônicas e amazônidas, no interesse aplicado à cidadania e aos direitos humanos.

A Linha de Estudos de “Direito e Literatura” possui forte tradição em

espaços acadêmicos internacionais, importando tanto ao mundo jurídico como

aos estudos literários, ou seja, ainda à esfera da Cultura e do Conhecimento da Sociedade. Este Projeto, que, por um lado, possui fundamentação nova

na nossa área, e, por outro lado, lastreia-se em alguns resultados trazidos de
outros projetos anteriores na mesma linha, divide-se por três caminhos: Em
primeiro lugar, parte da edificação de um rol de obras literárias amazônidas e

amazônicas, isto é, tanto aquelas produzidas por autores da região como aquelas destinadas a narrar e descrever questões do local, cada qual com os seus

diversos objetivos, para logo em seguida realizar análises que identifiquem a
presença de referenciais de Direito relacionados à preocupação ambiental, à

Cultura, à Justiça e aos Povos Indígenas, sistematizando cada tema abordado

com a finalidade de estabelecer um quadro das preocupações jurídico-sociais
que permeia essa Literatura.
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Em segundo lugar, porque insere-se no campo de estudo interdisci-

plinar entre o Direito e a Literatura, o Projeto destina-se a contribuir para
a formação cidadã do alunado e do professorado, numa perspectiva educa-

cional que retoma o sentido clássico das palavras Direito e Justiça, noções
imprescindíveis nas discussões da atualidade. Em terceiro lugar, o caminho

do deslindar histórico, observando com plenitude o valor dos elementos

sociais, culturais e econômicos permite estabelecer um pensamento crítico

acerca da importância do meio ambiente e dos Direitos Humanos, seja nas
escolas como na formação dos profissionais da educação superior (universidades ou institutos federais). Cada um desses caminhos permitirá o desenvolvimento de um plano de trabalho, seja centralizando-se no levantamen-

to e na análise ampla de obras literárias da Amazônia, seja vinculando-as a
um trabalho educacional, formação para a Cidadania, seja, enfim, efetuando um escrutínio mais detido de cada obra voltada para a compreensão dos
referenciais locais, em termos sociais, culturais e econômicos.

A Metodologia vem sendo político-cultural, explicada a seguir. Como

resultado de cada plano, logramos obter (no Plano de Trabalho 1) um levantamento e sistematização de obras literárias cujos referenciais de Direito en-

foquem especialmente a temática ambiental e do desenvolvimento, evocando
a sua relação com os povos indígenas; além de que (no Plano de Trabalho 2)

pudemos realizar o propósito maior de fornecer estudos aplicados de direcionamento de obras literárias da temática amazônida voltadas para o entendimento da sua especial Cidadania como contraforte da Educação.

Finalmente, a leitura crítica, de ida e volta, entre Direito e Literatura,

permite (especialmente a partir do Plano de Trabalho 2) uma Crítica especiali-

zada sobre os referenciais maiores que defendem a proteção do meio ambiente,
tudo isso contribuindo para uma melhor visualização do que sejam os Direitos

Humanos e a diversidade cultural (típica decorrência do Plano de Trabalho 3),
dentre outras resultantes.

A urgência de impulsionar uma formação humanística, seja nos cursos de

Direito como nos cursos de Letras, conduz o centro do nosso interesse da Pesquisa, propondo um levantamento e imediata leitura de reconhecidas obras lite37

rárias da Amazônia como medida primeira necessária para reafirmar o conheci-

mento do local, o conhecimento dos povos da Amazônia e das suas demandas,

trazendo ao campo de debate um rol de temas vinculados aos direito indígenas,
como o direito à terra, a defesa do Meio Ambiente como matéria vinculada aos
Direitos Humanos, propondo crítica em favor dos ideais da democracia, da soli-

dariedade, da educação para a Paz e em favor da própria sobrevivência da pessoa

humana na Região. Todos esses temas contemporâneos, objetos de discussão

na Organização das Nações Unidas, constituem o campo das preocupações da

Comunidade Internacional que assiste nos últimos anos uma série de denúncias
de violação contra os direitos dos povos indígenas no Brasil.

A centralidade de nosso compromisso com a Amazônia e a Ciência

conduz esta Pesquisa como possibilidade de formação de jovens pesquisadores

e de contribuir para a divulgação do que consideramos Literaturas de Resistência, cujo conceito vem sendo ampliado para abarcar produções não indígenas e indígenas. Já vislumbramos maiores desdobramentos futuros a partir de
nossas primeiras reflexões alcançadas pela própria tematização das obras e a
objetivação de como cada Autor projeta a sua Literatura, de bases universais

porque fala da Vida, das Pessoas, dos Direitos, possibilitando ver o projeto
político-literário (de cada autor ou autora) para a Amazônia e para o Mundo.

Todo esse esforço acadêmico de estudo dessas obras literárias com a

objetiva voltada para o diálogo entre o Direito e Literatura encontra o seu

fundamento maior na defesa do Princípio da Dignidade. Em termos teóricos,
seguimos José Afonso da Silva, norteando o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, como fundamento, no inciso III do Artigo 1° da Constituição

Federal. Todos os pesquisadores devem compreender o peso desse Princípio

da Dignidade no movimento de tensão e de distensão no campo dos direitos
humanos, bem como na concretização dos Direitos Indígenas no Brasil.

O caráter interdisciplinar entre o Direito e a Literatura permite a abor-

dagem com perspectiva dialógica, a contribuir por um lado para conhecer a

Amazônia e as suas gentes (ficcionadas ou não) e, por outro lado, auxiliará à
formação cidadã do alunado e professorado, retomando as noções clássicas do
sentido das palavras Direito e Justiça, tão necessárias na atualidade.
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Relacionados estão o conhecimento Social, do Direito e da História

como itens importantes ao estabelecimento de um pensamento crítico acerca
da importância dos projetos literários que falam da Amazônia.

Entendemos que a Amazônia e os Direitos Humanos são temáticas

fundamentais para uma formação de pessoas comprometidas com o pensamento crítico que contribua para transformar a Sociedade.
A Formação Docente para a literatura amazônica
Há, pelo menos, dois modelos de abordagem que se podem fazer, com

estes dados em mãos, da Literatura de Resistência amazônica como Ilhas Ju-

rídicas na Amazônia, considerando-se a reunião de informações responsáveis
por catalogar modos de operacionalizar a realização de uma detecção de uma

unidade menor do que a região administrativa, que possa ser idealizada por

uma determinada cultura, sem que se interponha qualquer dúvida da unidade
administrativa do Brasil, como federação, como república, como gestora da

soberania territorial, em geral o Instituto Rio Branco à frente. Por um lado,
pode-se considerar o plano metodológico. Por outro lado, reunir objetos, dados
para que possam servir de materiais direcionados à organização da literatura
amazônica aplicada à formação docente.

No plano metodológico, situamo-nos bem à vontade para aplicar o méto-

do dialético valendo-nos de recursos da Filologia Política (Rocha, 2013), responsável por analisar criteriosa e cautelosamente questões político-culturais de cada
ilha, um fator bastante complexo quando se trata da Amazônia, lançando-se as
bases do estudo por meio de técnica de análise hipotético-dedutiva.

Destaque-se que os temas aqui trazidos, como fora revelado nos nossos

projetos de pesquisa, colidam com a temática dos Direitos Humanos, uma vez

que está bastante assentado haver uma luta indormida pela realização desse
tipo de Direitos, em prol da concretização de acreditação ainda das normas de

Direito Ambiental, que na Região Amazônica é um tema sempre muito sensível, porquanto nessa esfera há constante tensão, com o funcionamento (melhor

ou pior) dos aparelhos do Estado para a sua defesa e promoção da expansão da
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sua área protegida. Lembremos, em breve digressão, que as razões esgrimidas
para essa proteção toda nem estará tanto no benefício de fornecimento de

oxigênio à atmosfera planetária, quanto é realidade a fragilidade do terreno ar-

gilo-arenoso, pobre e de baixo pH, sendo a sua cobertura vegetal pouco dotada

de potencial de sobrevivência a um desmatamento mais extensivo.
Além disso, haverá de verificar que os rios aéreos ou “rios voadores”,
como vapores d’água direcionados, oriundos do litoral norte do Nordeste brasileiro para a região Norte do País; um deslocamento que, devido a grandes
massas de ar, trata de praticamente fazer navegar o ar por entre as copas das árvores amazônidas. A perda da cobertura vegetal prejudicaria terminativamente
o solo, mas também poria fim ao fluxo atmosférico da água, um trajeto milenar
que tem como resultante o clima especial que refresca a Amazônia, o Brasil, a
América do Sul e o próprio Planeta, como um todo.
As reflexões de Piovesan (2015) e Silva (2015) sobre direitos humanos
são complementares e precisam alcançar também as salas de aula das licenciaturas rompendo com posicionamentos em alguns cursos que pregam redução do
núcleo humanístico das licenciaturas, acreditando inocentemente que tais temas
(direitos humanos, povos indígenas, Amazônia) serão “abordados no bojo e em
outras disciplinas”, descurado por completo o caráter formativo do licenciando.
Na formação crítica do docente, por parte da Literatura, vinculamo-nos ao
mestre carioca Antônio Cândido, cuja ampla obra teórico-literária entende a Literatura como um Direito Humano e compreende a sociedade em permanente troca
com a Literatura de qualidade. É preciso priorizar o caráter Social da Literatura.
Trata-se de assumir a centralidade dos Direitos Humanos na vertebração das disciplinas escolares e acadêmicas com discussão suficiente e
real a fazer saltar o senso crítico do licenciando, cujo cotidiano possivelmente esteja configurado pelas contradições sociais e econômicas geradas
pelas dinâmicas do capitalismo, ademais da propagação de fake news em
tempos de pós-verdade, obrigando a digressões acerca de retomar a ciência
de uma realidade antes tida como consabida.10
10
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Tornou-se necessário tomar pé das motivações da conflitividade que abalou a sociedade brasileira, hoje enfrentada numa atitude maniqueísta, que vem exacerbando as animosidades da
“Pátria fraternal”, motivo que nos levou a empreender o atual Projeto de Pesquisa “Origens
Próximas e Longínquas da Lógica da Hipermodernidade” (que recebeu bolsa a discente no
PIBIC/UNIR-CNPq).

É importante a compreensão de que o próprio professor, ademais dos

conhecimentos típicos da área, precisa também acreditar na defesa de uma

sociedade que valorize o Humano pela Paz e a Paz pelo Humano, o interesse

em Literatura, Amazônia, em combinação com conceitos como Justiça e Paz,
bem como jurisdição soberana que aproveite à população local.

A nossa proposta de formação docente passa pelo conhecimento crí-

tico e apropriação teórica do seu mundo e, também, do aprendizado através

das obras literárias nas quais o Direito, em diálogo com a Literatura, permite

pensar a valorização do local, mas também não perde de vista o cenário global,
o coletivo sobrepujando o individual, na reafirmação da importância maior da

vida, situando as identidades e as diversidades humanas, linguísticas e culturais
em novo paradigma.

Considerações finais
Muito pouco mais pode ser dito nesta síntese exploratória da validade da

usança de um método de abordagem como o Direito na Literatura e de um enfoque em um objeto como a Literatura Amazônica, com o seu conteúdo transbor-

dante de validades, valores e qualidades, que a consolidam como base para a fixação

de Ilhas, determinadas pela existência de produção literária forte, ainda que pouco
exuberante, em espaços amazônicos, cidades, povoados, vilas e aldeamentos.

Muito dos dados aqui trazidos deveu-se aos estudos linguísticos, que

foram consolidados em obras seminais, como as mencionadas, de Barbosa

Lima Sobrinho e de Antenor Nascentes, sólidos estudos sistemáticos sobre
a Língua Portuguesa, configurados para o ensino fundamental e médio, com
linguagem acessível a vários níveis, sem perder de vista o erudito. Assim, ficam

explícitos tanto o conteúdo técnico-linguístico (História Interna da Língua),
como o programático destrinçamento da vivência das ilhas nacionais em for-

mação (História Externa da Língua), apresentando-lhe as fases “evolutivas”, se
é que essa palavra não nos contradiz por meio de alguma fixação ideológica.

Também haverá de se recordar a outra obra unificadora da ideia de unidade

da Ilha Brasil, que foi o estudo indigenista das Línguas Brasileiras, de Aryon Rodri41

gues, que já se pulverizou em milhares de trabalhos, sobre língua, situação escolar,
circunstâncias de vivência em língua de sinais indígenas etc., como se percebe no

trabalho de João Carlos Gomes, por exemplo, sobre A Pedagogia da Infância indígena Guarani Ñandeva. Vivemos um reconhecimento de ilhas culturais amazônicas
para cada povo autoidentificado, para um Brasil futuro mais coerente.

O olhar para a Amazônia, utilizando a objetiva da Literatura, por outro

lado, permite a visualização das particularidades culturais, jurídicas e sociais –

mas também linguística, eventualmente. Assim, a Literatura de locais amplos,
mas dotados de entidades seguras, pela Literatura de qualidade, propicia o

recolhimento de dados da História, e narrativas, e normativas, e vinculações

com comunidades tão díspares na origem, como os árabes e os nordestinos,
mas tão assentados na chegada como se tornam, ao olhar da Literatura, que o

Projeto Direito e Literatura na Amazônia permite diversos fotogramas ainda
desconectados para os grandes ledores das obras amazônicas.

É em busca de uma maior unidade de ação nacional que se deve valori-

zar o pequeno, a ilha, o menos visualizado, para que o Arquipélago Cultural da

Amazônia seja fortalecido, para que evitemos repressões grotescas, tais como as
vemos na Catalunha, nas estruturas do Estado-nação moderno, que se desdobrou em uniões multinacionais, ampliados em tratados internacionais, mas pa-

rece viver ainda em regime de feudalização típico de uma Idade Média rediviva.
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CAPÍTULO II
COMO OS NOSSOS PAIS: O NASCIMENTO DE UMA NOVA
GERAÇÃO LITERÁRIA EM MATO GROSSO
Eduardo Mahon

Introdução
É intrigante o hiato da crítica literária quanto aos movimentos coletivos

em Mato Grosso. Isso porque, na trajetória de mais de 100 anos de produção,
quase sempre os autores, para reforçar a divulgação e mesmo consolidarem-se
no cenário cultural, serviram-se de agremiações ou as atacaram, tensionando

esteticamente em dois grandes segmentos. O primeiro deles nasceu politicamente dominante e está centrado na Casa Barão de Melgaço que alberga o

Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso e a Academia Mato-grossense de Letras; o segundo grupo promoveu, da periferia desses centros intelectuais hegemônicos, o enfrentamento à estética parnasiana de D. Aquino

Côrrea, ao romantismo de José de Mesquita e à evocação heroica de Virgílio

Côrrea Filho, a tríade de autores que implementaram um programa cultural
identificado com os signos regionais, rompendo por sua vez com a geração
anterior ainda fixada em imagens árcades e distantes do imaginário local.

Pesquisas anteriores sobre a produção individual de autores mato-gros-

senses do século XX intuíram o tensionamento entre o academicismo e o an-

tiacademicismo, sobretudo as debruçadas em periódicos nos quais as gerações,
a um só tempo, convergiam e divergiam esteticamente, em escaramuças veladas

ou abertas que Bourdieu (2007) chamaria de campo intelectual. No entanto,
talvez pela dificuldade de acesso aos documentos, livros e periódicos da pri-

meira metade do século passado, a crítica preferiu centrar esforços no cânone
literário emanado do programa institucional de Aquino, Mesquita e Virgílio
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ou palmilhar individualmente a produção autoral daqueles autores que fizeram o contraponto à tradição. É justamente no jogo de forças a mimetizar e

enfrentar a tradição que se alinharam essas duas tribos em luta, parafraseando

Maffesoli (2014). Foi dele que extraímos o conceito de geração definida como
um processo de recíproca contaminação estético-ideológica, mais adequado do
que estanque e redutora catalogação cronológica.

Para compreender as pautas da Geração Coxipó foi necessário retro-

ceder no tempo dois passos. O primeiro deles objetiva identificar qual foi o

programa acadêmico e o segundo quais os antecedentes que culminaram na
blague dos jovens escritores reunidos no grupo autointitulado “Academia dos

Mortais”. A evocação de um imaginário paradisíaco que prometia progresso e

riqueza foi tratada pelos fundadores da Academia de Letras, tanto que, ao final
da Epopeia Mattogrossense, Mesquita antevê uma vocação de Mato Grosso

para ser o “celeiro do mundo”, enquanto Aquino canta as belezas da terra natal
em versos alexandrinos. Por outro lado, Virgílio concebe a formação histórica
do povo mato-grossense, mais especialmente o cuiabano, como miscigenação

do heroísmo bandeirante com a bravura indígena. Surge, então, o conceito de

“cuiabanidade”, essencial à formação do cânone literário. A capital é identifica-

da como centro civilizatório, cidade invicta, terra de gigantes, e mais uma série
interminável de hipérboles que reivindicavam o posto de liderança.

Antes mesmo da morte de Aquino, em 1956, e de Mesquita, em 1961,

ambos já se encontravam alçados à condição de embaixadores de valores regio-

nais, canonizados pelos pares que retroalimentaram o programa identitário. O
desdobramento dessa prática redundou no academicismo, prática de crônicas
memorialistas que reprisavam obras passadas, evocando um tempo de glórias

em que Cuiabá ainda não havia se transformado e vivia um idílio de tradicionalismo no isolamento modorrento. A chancela institucional da Academia

Mato-grossense de Letras era tão essencial a ponto de pautar os livros dos

componentes da agremiação, exibindo a condição de “imortais” desde a capa.
O trabalho procedeu ao levantamento das edições de obras produzidas dentro

e fora do Estado, apontando para a padronização sugerida por Aquino, mimetizada ad nauseam por quase 100 anos.
46

A cuiabanidade
Daí que o “bairrismo” nunca foi tomado como uma confissão das limi-

tações provincianas. Ao contrário, muitas publicações apontam o ensimesmamento temático cuiabanocêntrico como um mérito a ser preservado e estimulado. Destoando desse imperativo do cuiabanocentrismo, vários autores foram

apagados do cenário literário regional como, por exemplo, Lobivar Matos,
cujas cartas publicadas no periódico modernista Pindorama agrediam o pun-

donor cuiabano, identificado como lasso e estagnado. Lobivar foi o primeiro

antiacadêmico que enfrentou a institucionalização literária das agremiações e

girou o eixo temático para a periferia muito distante do imaginário de idílio,
de heroísmo e de progresso material.

Seguiram-se Rubens de Mendonça e Gervásio Leite, diretores de outros

periódicos que tentaram o contraponto estético de modernismo, soçobrando

ao final em padrões conhecidos: crônica memorialista, versos metrificados e
evocativos. Este é o segundo passo que o trabalho promoveu: identificar os antecedentes do antiacademicismo que constituíram gerações precedentes à estudada. Como ficou demonstrado na pesquisa, em razão das trocas simbólicas

num universo provinciano de publicações cujo acesso era restrito e controlado,
até mesmo os supostos antiacadêmicos entabulavam composições amistosas
com os escritores cuja estética parecia-lhes ultrapassada. De acordo com Gui-

lhermo del Torre (1971, p. 64), a ruptura estética é a marca do nascimento de
um novo grupo que pretende afirmar-se.

De ahí que cada generación, enteramente merecedora de este nombre, que surja signifique una ruptura y una inauguración al mismo tempo. Ruptura, des-

asimiento del pasado imediato – el que más pesa, del que interessa zafarse –;

inauguración, deseo de abrir rumbos en el futuro indeterminado, pero, a la par,
paradójicamente cierto. Afirmarse por sí propio – ressorte de lo generacional –
es ante todo reaccionar contra los inmediatamente predecesores.

Do grupo de antiacadêmicos, destacou-se Wlademir Dias-Pino que

prosseguiu na radicalidade da vanguarda. É ele, fundador do movimento in47

tensivista, reconhecido pela crítica como um dos mais importantes poetas vi-

suais brasileiros, o principal inspirador da Geração Coxipó. Dias-Pino tinha
ojeriza ao decantado tradicionalismo da Academia Mato-grossense de Letras

e usou-se das publicações coletivas e de eventos realizados na própria Casa
Barão de Melgaço para estabelecer o questionamento estético, atacando aber-

tamente alguns de seus integrantes. Minado pelo silêncio institucional e pela
prática do apagamento, desligou-se de Cuiabá para retornar anos mais tarde

para assumir a gráfica da recém-fundada Universidade Federal de Mato Gros-

so. Foi ali que montou a trincheira em que, mais tarde, os jovens da Geração
Coxipó encontrariam guarida.

São indissociáveis as duas histórias. Por um lado, a instalação da Uni-

versidade Federal de Mato Grosso na distante região do Coxipó rotacionou o

centro de produção intelectual, esvaziando a representatividade da Casa Barão
de Melgaço, rompeu o monopólio intelectual de ambas as instituições e, por

fim, promoveu a independência na publicação com as inusitadas diagramações
de Dias-Pino. Nesse contexto livre do programa academicista opressivo, jovens
que circulavam pelo bairro adrede à Universidade Federal, muitos dos quais es-

tudantes da graduação em Letras e outros cursos, articularam um novo cenário
cultural, ligado ao teatro experimental, às performances e aos happenings do
beatnik style. De acordo com Sebrelli (2000, p. 192),

Las drogas para la juventud rebelde desde los beats a los hippies, como lo
habia sido también para Huxley, no significaban mera diversión sino algo

serio, la ampliación de la percepción, el acceso a otros niveles de conciencia.
[…]

El auge de las hierbas, la marihuana y el peyote se relacionaba com otros

dos mitos de la época: el primitivismo – eran consumidas por indígenas,

como lo desbobrió Artaud entre los tahumaras – y el retorno a la naturaliza,
contrariamente a las composiciones químicas, representaban lo orgânico, lo

verde, surgido del seno de la madre tierra. Em fin, el consumo de sustancias

constituía uma réplica a la adición al trabajo de la sociedade productivista,
um ataque a las convenciones y los controles sociales, un médio de liberarse
de la rutina cotidiana.
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Com o auxílio do chefe da gráfica da UFMT, os rebeldes do Coxipó

diagramaram e publicaram o “Saco de Gatos”, um forro de mesa para os bares

da capital com poemas autorais, brochuras coletivas e individuais e revistas.
Antonio Carlos Lima (Toninho), Antônio Sodré (Sodrezinho), Amauri Lobo,
Eduardo Ferreira, Luiz Renato e outros amigos mais próximos lançaram esse

que seria um errático, mas longevo projeto de divulgação. Todavia, até o final da
década de 80, não se pode falar de uma articulação organizada da denominada
Geração Coxipó. O trabalho registrou o lançamento de um manifesto datado

de 1986 intitulado “Apelidar como quem roga praga”, subscrito genericamente
pela autodenominada “Geração Coxipó” em que se antecipava o conjunto de

valores nos quais escritores iriam se aprofundar: a busca pela inovação estética,
mas a defesa da tradição cultural.
As novas tribos
Os vários grupos que se movimentavam na capital defendiam uma du-

pla pauta. Por um lado, almejavam a modernidade estética que foi refreada por

meio século por força do já citado tradicionalismo academicista. Por outro,
promoviam a defesa de valores culturais regionais frente ao que alcunharam

de invasões, comportando-se como antimodernos refratários ao progresso, de
acordo com Latour (2013) e Compagnon (2014). Essa reação aos forasteiros
e à descaracterização do caráter barroquista de Cuiabá foi capitaneada pela

Fundação Cultural criada por Lenine de Campos Póvoas, pelo movimento
Muxirum Cuiabano dos irmãos Calhao, pelo conjunto musical Caximir, pelo

grupo Gambiarra de Liu Arruda, Ivan Belém, Claudete Jaudy, Vital Siqueira
e tantas outras manifestações que convergiam com o antigo programa estabelecido por Aquino, Mesquita e Virgílio. Curiosamente, os jovens escritores da

Geração Coxipó também assumiram a pauta do defensivismo cuiabano como
se demonstrou nas primeiras publicações do coletivo.

Especificamente no cenário cultural, esses grupos fragmentários

que se conheciam dos happenings do “baixo Coxipó” coordenaram-se pela

ação editorial de Wander Antunes, criador da Revista Vôte!, em 1991. O
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periódico teve o editorial assinado por Aclyse Matos que anunciava uma
publicação de cuiabanos para cuiabanos. Aí estava o que poderíamos chamar de zeitgeist do grupo que perambulava o Coxipó: o enfrentamento
estético com a geração anterior para afirmar-se como novidade e a defesa

da identidade regionalista nos temas eleitos nos textos em verso e prosa.
Eis a ambivalência percebida no levantamento bibliográfico que, de certa

forma, coincide com a visão crítica sobre outros movimentos modernistas
e de vanguarda como analisa Goriély (1967, p. 411):

L’avanguardia letteraria nell’Europa del ventesimo secolo è nata sotto il segno

della rivolta. Rivolta contro tutti i valori della civilità, rivolta contro l’arte,
contro la morale, la filosofia, contro il regime sociale ed econômico. Rivolta

contro la banalità della vita, contro l’ipocrisia della società, contro mentalità
borghese. Rivolta contro la religione. Nella mistura in cui l’avanguardia si
affermava, la realità, oggetiva mutava volto. Individualista e anarchica nel suo
periodo d’ascensa, si fede coletivista e impregnata ao suo tramonto. E finí per

integrarsi nel comunismo o per desintegrarsi nel fascismo, oppure compiuta
la sua opera di destruzione, per affondare o dissolversi nella nouva realtà.

O levantamento dos textos nos periódicos Saco de Gatos, Revista Vôte!,

Estação Leitura, Fagulha, além dos livros coletivos lançados nos anos 90 como,
por exemplo, A Nova Poesia de Mato Grosso (1986), Devaneios Poéticos (1993),
Fragmentos da Alma Mato-grossense (2003) e Na Margem Esquerda do Rio
(2003), assim como as 22 horas de entrevistas com os autores pesquisados, permitem concluir que o defensivismo cuiabano contra os “paus-rodados” como

são conhecidos os forasteiros que não comungam com o projeto identitário
regional, a intransigente resistência às transformações urbanas decorrentes do
crescimento demográfico e, por fim, o rechaço à perda de poder político da
capital mato-grossense aproximam consciente ou inconscientemente os escritores da Geração Coxipó da tradição acadêmica que tanto combatiam. Sobre
esse fenômeno circular, Berriel (2000, p. 11) aponta que:

A maior parte dos estudos realizados até agora sobre o Modernismo tem-se
ocupado, principalmente, com o ato de ruptura que as obras desse movimento
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praticaram de fato. Há, entretanto, uma outra face: o acervo do Modernismo

comporta, para além da ruptura, essa forte dimensão de continuidade a que
estamos aludindo. Uma continuidade que reside não tanto nos aspectos pro-

priamente literários ou plásticos, mas principalmente nos aspectos programáticos que unem visão social e intencionalidade estética decorrente.

Aos originários de outras localidades, o apagamento da origem é a con-

dição imposta para a incorporação à cuiabanidade. O pau-rodado, de acordo
com Aquino, classifica-se em dois tipos: o oportunista e o pacífico. O primeiro

continuará sendo objeto do escárnio como forma de reação e o segundo será
rapidamente incorporado à tradição. Portanto, o forasteiro é estranho e perma-

nece estranho até que aceite os rituais da tribo na qual vive. Foi o caso de muitos

autores da Geração Coxipó que não são cuiabanos como, por exemplo, Antonio
Carlos Lima, Lorenzo Falcão, Lucinda Persona, Marta Cocco. Todos incorpora-

ram a defesa da terra como pauta literária como tributo necessário ao processo de
aclimatação e acolhida na tribo. Na visão de Bauman (1999, p. 80-81):

Os estranhos étnicos-religiosos-culturais são com muita frequência tentados a abraçar a visão liberal da emancipação grupal (apagamento de um

estigma coletivo) como uma recompensa dos esforços individuais de auto-

melhoria e autotransformação. Muitas vezes saem do seu caminho para se
livrar de tudo o que os torna distintos dos membros legítimos da comunidade nativa – e esperam que uma dedicada emulação das maneiras nativas

os tornará indistintos dos hospedeiros e, além disso, garantirá sua reclassificação como pessoas de dentro, habilitadas ao tratamento que normalmente

recebem os amigos. Quanto mais tentam, porém, mais rápido parece recuar
à linha terminal. Quando por fim parece estar a seu alcance, um punhal

racista é sacado e brandido da capa liberal. As regras do jogo são mudadas

com pouco aviso. Ou melhor, só então os estranhos seriamente empenhados
em se “autorrefinar” descobrem que o erroneamente tomaram por um jogo
de emancipação era de fato um jogo de dominação.

No poema “A Peteca do Capeta”, Toninho (2008) identifica o forasteiro

com um demônio que invade Cuiabá e acaba vencido pela geografia inóspita
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da capital e seus costumes diversos. Além de imputar a falta de masculinidade
do pau-rodado, ressalta a agressividade do invasor:

Pra escapar do tédio/ de um inferno pacato/ de terno, sapato e capote,/ o
capeta catou seu pacote,/ saiu de pinote e caiu/ logo em Cuiabá// Chegou
pra encarar, pra inquirir/ e querer tocar fogo em tudo que já arde/ aqui, no
mundo e no País:/ mato, barraco, índio, mendigo, juiz...// Mas o pobre diabo logo entrou de tacape/ na oca de uma cabocla louca de paquete/ e não
segurou a peteca/ deixou cair a munheca/ antes de ralar a mandioca/ e, sem
molhar a minhoca,/ capotou e empacotou/ com o calor de Cuiabá// Bem
feito! Quem foi que mandou/ não tirar o capote, o sapato, o terno/ o tédio
de inferno pacato, o pacote. (Revista Estação Leitura.)

O autorrefinamento no contato entre estranhos e nativos é uma espécie de troca simbólica, imprescindível para a conversão do estranho, do forasteiro, do pau-rodado, do pagão em cristão-novo. Marta Cocco, por exemplo,
é gaúcha. A última escritora a se somar ao grupo, que já vinha atuando no
“Baixo Coxipó” desde os anos 80, reage a um dos mais representativos livros
da época – Isso é coisa de Pirata, de Wander Antunes. Nele, Antunes narra a
história do grupo de piratas que chega a Cuiabá para roubar o ouro escondido debaixo de uma das centenárias igrejas, mais uma das recorrentes referências às “invasões bárbaras” dos forasteiros. Cocco (2014, 2014, s/p) reage com
o poema “Transformação”, dedicado ao editor da Revista Vôte!:

O pirata punk/ pirou/ ao chegar a Cuiabá/ pra pilhar/ o ouro brilhante e
bonito/ que diz que tem/ debaixo da Igreja de São Benedito// Pudera!/ tal
era o calor/ que ele logo provou/ manga e caju no palito/ Piradito da silva/
foi pra beira do Cuiabá/ e comeu por lá/ cabeça de pacu frito/ – Ai que
beleza/ não tem sobremesa?/ Abusado,/ O pirata se afundou no furrundu//
E esqueceu a proeza,/ ou melhor, da malvadeza/ de roubar o ouro.../ Descobriu que dormir na rede/ era uma paz, um sossego. / – Isto é que é tesouro.../ Chega de vida cigana/ pensava o pirata provando/ a doce e crocante/
farofa de banana.// Quando a noite veio/ com uma lua elegante/ o pirata se
rendeu/ à lindeza do céu./ Que vista gigante!/ Que panorama!/ Tudo isso o
deixou transformado/ galante/ bacana/ Mas pirado mesmo de uma vez/ o
pirata ficou/ foi quando dançou/ no olhar siriricante/ de uma bela cuiabana.
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No poema de Marta Cocco, o pirata continua sendo um invasor. Mas

está livre da carga demeritória presente na poesia de Antonio Carlos Lima. De
fato, o forasteiro chegou a Mato Grosso para saquear os tesouros da terra, mas

cedeu à cultura local e integrou-se perfeitamente bem diante do tradicional
imagético da cuiabanidade: a natureza exuberante, a culinária regional e ao elemento humano – uma bela cuiabana. Mesmo diante de uma estética literária

diametralmente oposta ao tradicionalismo romântico-parnasiano, a rendição

do forasteiro com a respectiva integração foi e continua sendo o código interno
que permite a sucessão de uma geração à outra sem que a tônica nativista de
evocação/emulação/tributo seja rompida.

Considerações finais

A ruptura estética promovida no final dos anos 1980 não ensejou o

desligamento da tradição literária precedente. Por mais que tenham se afastado
do cânone acadêmico, autores admirados pelos escritores da Geração Coxi-

pó como, por exemplo, Ricardo Guilherme Dicke, Teresa Albuês e Benedito
Sant’Anna da Silva Freire, fixaram-se no cenário sertanejo mato-grossense

dando prosseguimento a um subsistema literário ainda em pleno vigor que,
por mais questionado que seja, não se rompe. Ao contrário, demonstra-se que

a crítica é um caminho inexorável para a reafirmação da tradição criticada.
Tanto é assim que os mais produtivos autores do grupo, salvo raras exceções,
migraram da “Academia dos Mortais” para a “Academia dos Imortais”, a fim
de tentar, por dentro, promover uma imagem mais arejada da instituição, reforçando, contudo, a sua função canonizadora que questionaram no passado.

À guisa de mera especulação, é muito provável que as próximas gerações

literárias, resultado imediato dos fluxos migratórios que sofreram tanta resistência nos últimos 40 anos, promovam uma nova ruptura mais ligada à temá-

tica do que à estética. É esperado que haja não só a continuidade do diálogo
com a tradição, preservando-se cenários centrados na “cuiabanidade”, como

haja um deslocamento na paisagem para regiões diversas da capital ou mesmo

um completo desprezo pela geografia que referendou a produção literária por

mais de um século. Por enquanto, importa observar que a tradição sobrevive,
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tanto do academicismo quanto do antiacademicismo, binômio não superado
no circuito literário mato-grossense. Essa ambiguidade imagética é também a
percepção de Flora Süssekind (1994, p. 71):

[…] não é de estranhar o fortalecimento tópico das “cenas proféticas de

fundação” sobretudo nesses momentos de particularismo literário, de acen-

tuada preocupação local –mesmo, como no modernismo, quando voltada

para a modernização e para a atualização cultural. Daí ter se tornado motivo
especialmente poderoso no romantismo, em sintonia com seu movimento

de territorialização paisagística e construção genealógico-literária da nacionalização, no qual a figuração de algum ponto geográfico privilegiado, de
uma “capital” imperial, ligando de modo direto, a um passado heroico.

Parece-nos de todo conveniente relembrar a música de Belchior Como

Nossos Pais que é tomada de empréstimo para resumir essa apresentação:

Nossos ídolos ainda são os mesmos/ E as aparências/ Não enganam não/

Você diz que depois deles/ Não apareceu mais ninguém/ Você pode até dizer/
Que eu tô por fora/ Ou então que eu tô inventando/ Mas é você que ama o

passado/ E que não vê/ É você que ama o passado/ E que não vê/ Que o novo
sempre vem/ Hoje eu sei que quem me deu a ideia/ De uma nova consciência

e juventude/ Tá em casa/ Guardado por deus/ Contando vil metal/ Minha
dor é perceber/ Que apesar de termos feito tudo, tudo/ Tudo o que fizemos/

Nós ainda somos os mesmos/ E vivemos/ Ainda somos os mesmos/ E vivemos/ Ainda somos os mesmos/ E vivemos como os nossos pais.
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CAPÍTULO III
WILSON BUENO E O PORTUNHOL SELVAGEM: CONEXÕES ENTRE MAR PARAGUAYO (1992) E MEU TIO ROSENO, A CAVALO (2000)
Nádia Nelziza Lovera de Florentino
Aroldo José Abreu Pinto

Introdução
No delineio do perfil artístico e literário de Wilson Bueno, convém-nos

destacar a sua trajetória fronteiriça, uma vez que as suas obras transitam entre

as fronteiras geográficas, literárias e culturais. No trânsito entre gêneros e fronteiras em que se constituem os seus livros, são significativos o trabalho com a

linguagem e os cruzamentos entre poesia e prosa. Além disso, o escritor utiliza

figuras de animais, tanto nos bestiários propriamente ditos, Manual de Zoofilia,
Jardim Zoológico, Cachorros do Céu e Os Chuvosos, ou em obras com temática
diversa, como no caso de Mar paraguayo, em que animais como escorpião, ser-

pente e aranhas se constituem como peças-chave na compreensão do romance.
Outra marca do legado literário de Wilson Bueno é o elemento indíge-

na, presente, coincidentemente ou não, desde o nome da cidade em que nasceu,
no ano de 1949, Jaguapitã (PR), “cachorro vermelho”, em guarani. Esse elemento indígena, aliado aos jogos linguísticos entre português e espanhol cons-

tituem uma translíngua: o portunhol selvagem, cujos principais representantes
na escrita de Wilson Bueno são os livros Mar paraguayo e Meu tio Roseno, a

cavalo, dos quais trataremos um pouco mais adiante neste trabalho.

O hibridismo e o trânsito podem ser considerados, então, como as gran-

des marcas de Mar paraguayo, mas que não são exclusividades desse romance,
pois permeiam todo o conjunto literário de Wilson Bueno.
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O escritor é herdeiro da tradição cultural que teve sua origem na década

de 1920 com as vanguardas literárias, e imprimiu seu legado artístico um modo

peculiar de conceber a linguagem. Sem a intenção de reduzir ou simplificar
as obras do autor, podemos considerar que elas transitam, essencialmente, em

vias que se cruzam e convergem entre si: os bestiários, a 17 mescla de línguas,
as crônicas, os tankas, o trabalho significativo com a linguagem, que foge às

regras e às convenções gramaticais. Importante destacar, igualmente, na escrita
de Wilson Bueno, a utilização do elemento indígena, seja na origem étnicas de
algumas de suas personagens, seja na presença da língua guarani em algumas

de suas obras. O indígena aparece na vida e na obra do escritor, coincidentemente, ou não, desde o nome da cidade em que nasceu no ano de 1949: Jaguapitã, situada no norte do Estado do Paraná.

O nome guarani dessa cidade pode ser traduzido como “cachorro ver-

melho”, de jaguá, cachorro, e pytã, vermelho. Além da cidade natal, a própria

ascendência do escritor também revela seu apego à cultura guarani. Ao ser

questionado sobre a presença da língua e do imaginário guarani em várias de
suas obras, Wilson Bueno revela o efeito em sua obra ficcional do fato de ter
nascido no sertão, das histórias de sua mãe e de ter uma bisavó índia:

Nasci no sertão, aquele tempo –e nem faz tanto tempo assim–, que o Paraná

tinha sertão– a floresta virgem, a fauna nativa quase intocada. Sou bisneto de
índia guarani com alemão. Imagina a mistura… Minha bisavó (mãe de minha
avó materna, está uma bugra de olhos azuis e que comia com as mãos), foi

caçada a laço no interior paulista por um germano de fuzilantes olhos azuis.

Faço uma pequena homenagem a este meu bisavô em Tio Roseno e, claro,
bem mais evidente, à minha bisavó índia. A coisa índia está em mim quase
como uma segunda pele, sou um bugre angustiado, perplexo olhando as árvores da rua, os automóveis, o trânsito vertiginoso. (Bueno, 2000b.)

Os episódios recorrentes da índia “caçada a laço”, da fusão de raças e cul-

turas – o índio e o europeu – fazem parte do processo de formação física e cul-

tural de Wilson Bueno enquanto sujeito híbrido, mestiço. Sua visão de “bugre
angustiado” levou-o à constituição de inúmeras personagens distintas, mas que
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têm em comum a árdua missão de resgatar o indígena e colocá-lo em um patamar elevado em relação ao estado atual de degradação das culturas ameríndias.

Assim, a “marafona del balneário”, o tio Roseno, a Yarará, entre outras,

rodeados pelos mitos e lendas guaranis, precisam lidar com o mundo e com

suas próprias dualidades e conflitos, e resistem apesar de tudo, assim como

o elemento indígena em nossa sociedade. É a experimentação da fronteira,
geográfica, linguística, cultural e social, no hibridismo de gêneros, que Wilson

Bueno imprime o seu legado imortalizado em seus livros, nos textos de jornais,
nos inúmeros blogs e nas infindáveis referências na internet.

O escritor iniciou sua carreira como jornalista aos 16 anos. Viveu até os

sete anos em sua cidade natal e depois em Curitiba. Na juventude, morou no

Rio de Janeiro, onde manteve contato com diversas personalidades do meio

artístico e literário da época. Como cronista, colaborou com a Revista 18 Ideias,
com o caderno cultural do jornal O Estado de São Paulo, com o jornal O Estado

do Paraná, entre outros. Publicou mensalmente, por mais de cinco anos, na
revista Trópicos, do site UOL. Dentre suas muitas amizades e afinidades literá-

rias, encontravam-se personalidades como Hilda Hilst, Carlinhos de Oliveira
e Nelson Cavaquinho, para citar apenas alguns, homenageados em suas crônicas por ocasião de seus respectivos falecimentos.

Seu nome e suas obras atravessaram os limites brasileiros, tendo sido

traduzido para o espanhol, inglês, francês e editado na Argentina, no Chile,
no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Representou o Brasil ao lado
de Haroldo de Campos e Paulo Leminski no seleto Medusario – muestra de
poesia latino-americana (Fondo de Cultura, México, 1996), organizado por

José Kozer, Roberto Echavarren e Jacobo Sefaní. Em ordem cronológica, as

suas obras são as seguintes: Bolero’s Bar (1986), Manual de Zoofilia (1991), Ojos
de água (1992), Mar paraguayo (1992), Cristal (1995), Pequeno Tratado de Brin-

quedos (1996), Jardim Zoológico (1999), Meu tio Roseno, a cavalo (2000), Once

poetas brasileños (2004), Amar-te a ti nem sei se com carícias (2004), Cachorros do

Céu (2005), Diário Vagau (2007), Pincel de Kioto (2007), Canoa Canoa (2007),
A copista de Kafka (2007), O gato peludo e o rato de sobretudo (2009). Wilson
Bueno faleceu na cidade de Curitiba em maio de 2010, deixando no prelo o
58

livro Mano, a noite está velha, publicação em 2012. Em diversas entrevistas,
concedidas pelo escritor, há a revelação da existência da coletânea Novêlas Ma-

rafas, constituída de quatro novelas longas e três poemas-em-prosa, escritos
todos em portunhol selvagem. Nos arquivos da editora Planeta para serem
publicados em tempo oportuno, essas novelas seriam consideradas sua “Sagarana portunhólica”. Até o momento, no entanto, ainda não obtivemos notícias
a respeito dessa obra, a não ser as já citadas entrevistas.

Assim, diante desse importante legado literário, o objetivo deste tra-

balho é analisar as conexões que podem ser realizadas a partir das obras de
Wilson Bueno, especialmente no que se refere ao trabalho artístico com a linguagem, na utilização do que poderia ser considerado como portunhol selva-

gem nos livros Mar paraguayo e Meu tio Roseno, a cavalo. Partimos, então, da

definição de portunhol selvagem para, por fim, proceder à análise da utilização
dessa língua literária nos dois livros.
Portunhóis
O portunhol selvagem pode ser considerado como um “entre-lugar” (San-

tiago, 2000), na medida em que corresponde a um translinguismo, constituído na

fusão de elementos de duas ou mais línguas. Esse entre-lugar pode ser denomina-

do de portunhol, pois se encontra no cruzamento entre o português e o espanhol,
e selvagem, porque se constitui na antropofagia, na devoração de culturas, sendo
que a assimilação resulta no novo, no devenir. No texto “Portunhol Selvagem: da
‘língua de contato’ à poética da fronteira”, Anselmo Peres Alós caracteriza o portunhol, primeiramente, como um pidgin, ou seja, uma forma de comunicação marcada pelo improviso e pela necessidade. Para ele, o pidgin se constitui como

um tipo específico de língua de contato, é uma categoria que se usa na linguís-

tica teórica para escrever uma dada língua que seja originária do contato entre
duas outras línguas vernaculares, como estratégia urgente de comunicação entre

falantes ou comunidades de falantes de línguas distintas, sem que um falante
(ou comunidade de falantes) tenha algum domínio sobre a língua do outro
falante (ou comunidade de falantes), e vice-versa. (Alós, 2012, p. 284).
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O pidgin se apresenta, então, como o resultado de um domínio mui-

to limitado, diferente da língua nativa com propósitos específicos, como o
comércio. A linguagem criada pelos negros escravizados diante da necessidade de comunicação dado fato de possuírem línguas nativas totalmente

diferentes entre si é apresentada pelo autor como um exemplo de pidgin.
Entretanto, nem todas as línguas de contato podem ser consideradas como

pidgin, já que, por ser um modo de comunicação estabelecida no improviso,
o pidgin não possui falantes nativos:

Um dos traços de caracterização para que se considere uma língua de contato um pidgin em sentido estrito é o fato de que a língua em questão seja

aprendida pelo falante após a aprendizagem de uma língua materna, ou seja,
o pidgin, para ser considerado como tal, não pode ter “falantes nativos”, isto
é, falantes que o utilizem como primeira língua. (Alós, 2012, p. 285).

Por sua vez, o processo de “crioulização” (Alós, 2012) ocorre quando o

pidgin deixa de ser uma língua de improviso e passa a ser uma língua nativa.
Isso ocorre quando em uma comunidade de falantes, por não possuir uma lín-

gua de prestígio que se imponha em relação às demais, o pidgin se torna uma
língua oficial e é ensinado como língua materna:

o pidgin acaba por se tornar língua franca, sendo ensinado às crianças como
língua materna, sem necessariamente ocorrer o abandono das línguas anteriormente faladas, que acabam sendo também aprendidas pelas crianças que nas-

cem nesta comunidade linguística como línguas adicionais. (Alós, 2012, p. 286).

Além de ser uma língua de improviso, que pode sofrer um processo de

crioulização, o pidgin também pode ser considerado como uma língua literária,

que surge como uma forma de destruição da ordem estabelecida. Sendo assim,
seguindo as considerações de Anselmo Peres Alós, o portunhol selvagem pode
ser visto como um pidgin literário:

caberia aqui um exercício imaginário: seria concebível um pidgin (ou tal-

vez uma língua crioula sem falantes nativos) utilizado não como língua de
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contato, mas como possibilidade de expressão literária, sinalizando um pro-

jeto estético subversivo a partir de uma poética da transgressão linguística?
(Alós, 2012, p. 287).

O pidgin literário conhecido como portunhol selvagem, portunhol sel-

vaje, portunhol selvátiko ou transportunhol borracho é definido por Anselmo
Peres Alós como “um conjunto de variantes linguísticas distintas e, concomitantemente, um projeto poético, ético, estético e político” (Alós, 2012, p. 287).

Trata-se de uma poética translinguística, uma vez que é construído a

partir da fusão do português e do espanhol, abusando das possibilidades estéticas e poéticas das duas línguas e produzindo um terceiro elemento, resultan-

te da assimilação de cada um desses elementos. Esse processo de assimilação
ocorre, mais ou menos, como pensava Oswald de Andrade em seu Manifesto
Antropófago, de 1928. Assim, em Mar paraguayo, a força natural telúrica, o

elemento selvagem seria proveniente da língua indígena, o guarani, que completa a fusão artística das línguas.

Por meio da paráfrase da famosa frase de Hamlet em seu questio-

namento sobre o sentido da vida, Oswald de Andrade torna célebre a frase

“Tupi or not tupi that is the question” (Andrade, 1928, p. 3) e traz à reflexão a
necessidade de repensar o tupi e valorizá-lo como elemento fundamental na

fusão de culturas formadoras da identidade cultural brasileira. Logo, a gramática e as definições geográficas e culturais são questionadas: “Foi porque

nunca tivemos gramáticas, nem coleções de velhos vegetais. E nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental. Preguiçosos
no mapa-múndi do Brasil” (Andrade, 1928, p. 3). Os textos modernistas da

época buscavam um tipo de linguagem que refletisse essa ausência de fronteiras geográficas e culturais e que valorizasse o elemento indígena em nossa

formação cultural, além de almejar “a língua sem arcaísmos, sem erudição.
Natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos. Como somos” (Andrade, 1924, p. 42).

Quase um século após os modernistas, o portunhol selvagem, a partir

dos mesmos princípios, trata de borrar as fronteiras dos idiomas, valorizando
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a fronteira e o guarani como elemento fundamental. O “nascimento” do portunhol selvagem como língua literária se deu com a publicação da Karta-Manifesto-del-Amor-Amor-en-Portunhol-Selvagem, escrita em 2008, por Dou-

glas Diegues e assinada por inúmeros artistas e intelectuais. Dirigida a Luís
Inácio Lula da Silva e a Fernando Lugo, presidentes do Brasil e do Paraguai

na época, a carta ganhou repercussão nacional e internacional ao ser publicada

no Jornal O Globo, em 17 de agosto de 2008, como uma espécie de manifesto
contra o despótico acordo da Itaipu Binacional e a favor da liberdade de expressão em portunhol selvagem:

Después de QUEMAR com fuego guaranítiko, fuego incorruptible, fuego

del amor amor, fuego divino, fuego humano, fuego inumano, el mencionado

contrato mau de Itaipu Binacional, pedimos a Lugo y a Lula y a Itamaraty
que inventem um nuebo contrato que de hecho seja justo y beneficie de
fato a ambos países em la mesma medida y si possível escrito em portunhol
selvagem, la lengua mais hermoza de la triple frontera, pues que nel portunhol selvagem cabem todas las lenguas del Brasil y del Paraguay (incluso las
ameríndias) y todas las lenguas del mundo. (Diegues, 2008).

Podemos observar que o manifesto coloca em dúvida os benefícios do
contrato bilateral da Itaipu para os dois países. Esse contrato deve ser queimado com o fogo “guaranitiko”, que não pode ser corrompido e que representa o
amor e a paz, na medida em que transcender a modernidade e as culturas. O
portunhol selvagem é apresentado, então, como uma língua na qual um novo
contrato deve ser escrito, pois é capaz de fundir todas as línguas em um universo neutro, no qual todas as fronteiras são abolidas.
Exemplos do portunhol selvagem são a própria utilização da letra k em
“karta” e “kapital”, no estilo portunhol de Douglas Diegues, e a palavra “ojerá”,
significando em guarani aquele que está descosturando e “ypacaraí”, na citação
à famosa canção “Recuerdos de Ypacaraí”, além de “selbagem” – na transposição da pronúncia espanhola a uma palavra portuguesa – e a convivência, no
mesmo parágrafo, de palavras em português e espanhol.
Nessa perspectiva, a carta tem como propósito visibilizar o portunhol
selvagem como uma língua literária que ultrapassa as fronteiras, podendo ser62

vir a um projeto artístico, ético e político. Essa, contudo, não foi a primeira utilização artística do portunhol selvagem, que já foi utilizado, antes da virada do
século, pelo próprio Douglas Diegues e por Wilson Bueno, ainda que não houvesse uma denominação para o tipo de linguagem utilizada. Um dos precursores do portunhol selvagem, certamente, foi Mar paraguayo, publicado dezesseis
anos antes da Karta-Manifesto-del-Amor-Amor-en-Portunhol-Selvagem.
Ao comentar sobre a fusão entre o espanhol e o português na narrativa,
Wilson Bueno denomina como “portunhólicas selvagerias” a linguagem característica de Mar paraguayo:

Me parece espantoso que a língua guarani, presente no Mar..., tenha sobrevivido a séculos de dominação, subjugada através dos mais infames métodos, e que esteja aí, tensa, intensa, viva, docemente manejável pela poesia, ela
própria poema em estado bruto.
[…]

Em todo o transcurso do Mar..., o guarani se impõe, exilado, feito resistên-

cia, palavras-poema, brilho e rebrilho, salpicos de luz. Contudo, o guarani
não se mistura, se recusando a participar desse jogo floral entre o português
e o espanhol, a engendrar portunhólicas selvagerias. O guarani é um elemento autóctone no possível “panaroma” de Mar Paraguayo (Bueno, 2009).

A linguagem de Mar paraguayo reflete o sujeito fronteiriço responsável
pelo discurso. Isso porque a protagonista narradora é a “marafona del balneário”, uma prostituta paraguaia que saiu do interior do seu país, passou por
Assunção, percorreu o Mato Grosso do Sul até chegar a Guaratuba, no Paraná,
onde decide radicar-se e tecer suas memórias. Todo esse trânsito faz com que
seu discurso misture e confunda o português e espanhol, valendo-se do guarani, para marcar os momentos de emoção, solidão, alegria e gozo. O mesmo
ocorre em outras obras de Wilson Bueno, como Meu tio Roseno, a cavalo.
Aproximações entre Mar Paraguayo e Meu Tio Roseno, a Cavalo
A propósito de Mar paraguayo, o romance possivelmente seja uma das

maiores mostras do experimentalismo linguístico que marcaria o legado literário de Wilson Bueno e da utilização do portunhol selvagem.
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Nesse romance, a voz narrativa é a “marafona del Balneário”, uma pros-

tituta paraguaia que saiu do interior de seu país, percorreu todo o Mato Grosso
do Sul até radicar-se em Guaratuba, de onde tece/conta suas memórias. Em
suas confissões, a protagonista narradora mescla português e espanhol, em um

exemplo de portunhol selvagem, utilizando o guarani e outras línguas, como o
francês, o inglês e o italiano.

Por sua vez, Meu tio Roseno, a cavalo também apresenta um artesanato

com a linguagem de forma semelhante à que ocorre em Mar paraguayo. A

narração dos sete dias mágicos e simbólicos percorridos pelo tio Roseno, Rosevago, Rosevéu, Rosalvo ou como for denominado no decorrer do livro, fica a

cargo do sobrinho, que narra os acontecimentos de uma perspectiva temporal

distante, o que acentua o caráter lendário das aventuras de Roseno em busca de
Andradazil, sua filha por nascer. Para Antonio Rodrigues Belon (2006, p. 36):

Meu tio Roseno, a cavalo, de Wilson Bueno, elabora de modo inusitado o
artesanato de sua linguagem. Um andamento próximo do coloquial e do regional, funde numa matéria nova o português, o espanhol e o guarani, num

processo de alta tensão estética. Na região fronteiriça entre Paraná, Mato
Grosso do Sul e Paraguai, delineia-se o espaço onde ocorre o percurso, a

cavalo, do protagonista. O narrador pensa e fala por neologismos, inclusive,
no tratamento afetivo dispensado ao nome do protagonista…

O espaço é a região fronteiriça entre Paraná, Mato Grosso do Sul e

Paraguai – região aliás bastante próxima das andanças da “marafona del Bal-

neário” – e a linguagem pode ser caracterizada como “[…] um andamento bem
próximo do coloquial e do regional, funde numa matéria nova o português, o
espanhol e o guarani, num processo de alta tensão estética” (Belon, 2006).

Numa análise rápida podemos observar intertextualidades presentes

entre Mar paraguayo e Meu tio Roseno, a cavalo e algumas obras de Guimarães
Rosa, como Grande Sertão: Veredas e “Meu tio, o Iaguaretê”, além de associações à corrente do Neobarroco – assuntos para um trabalho futuro. Para vis-

lumbrar as conexões intertextuais, utilizamos como apoio teórico as reflexões
de Tiphaine Samoyault (2008), dada a relação dupla que a escrita literária
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estabelece consigo mesma e com o mundo, como no caso de Wilson Bueno,
em que as obras dialogam entre si, mas também com outras obras nacionais
e internacionais. Utilizamos também as considerações críticas de Julia Kris-

teva (2005), que define o “espaço intertextual” como uma espécie de mosaico

em que uma peça sempre se relaciona com outra. Por fim, apontamos para a
“leitura palimpsestuosa”, proposta por Gerard Genette (2006), que consiste
na derivação de uma obra em outra, sendo que uma leitura deixa entrever as

outras. No caso deste trabalho, o elo que une as duas obras é a utilização do

portunhol selvagem. Analisemos agora algumas recorrências desse portunhol
selvagem primeiramente nos relatos da “marafona del balneário”.

Ao referir-se à sua escrita, a narradora afirma que simplesmente se es-

quece dos “guaranis, castejanos, marafos afros duros brasileños”. Nesse trecho,
podemos observar mais exemplos da utilização do portunhol selvagem, no termo “castejanos” – criado a partir da transcrição fonética do português da pala-

vra castellano, na variante fonética do Rio da Prata. O “castejano” aqui não é um

sinônimo do espanhol, mas um outra língua totalmente distinta, constituída
no hibridismo, no erro, na marginalização.

Os elementos africanos, nessa mistura que configura um hibridismo cul-

tural, seriam mais ou menos como o guarani, uma forma de reiterar o “telúrico
primitivo”, que vem das “selvas” da África. Introduz, assim, o lugar comum que
normalmente se atribui à cultura brasileira certo mistério e ao mesmo tempo
sensualismo. Uma espécie de pulsão sexual que os estrangeiros atribuem a essas

culturas ditas primitivas – o termo “duro”, pode estar associado ao núcleo básico
de nossa cultura, mas também pode se associar à rigidez do órgão sexual.

Ainda nas considerações sobre a linguagem e sobre as suas aspirações

da marafona como escritora, há a expressão de um enunciado que pode ser en-

tendido como um pedido ou uma ordem: “Deja-me que exista” (Bueno, 1992,
p. 13), e, logo em seguida, uma afirmação: “E por esto cantarê de oído por las
playas de Guaratuba mi canción marafa…” (Bueno, 1992, p. 13).

No modo imperativo, com a palavra pronominalizada “deja-me”, a nar-

radora esclarece que toda a sua narrativa, especialmente no que se refere à
linguagem e às expressões de sua consciência devem ser consideradas como
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uma expressão de sobrevivência, também como um pedido de sobrevivência.
Nessa perspectiva, mediante a escrita, ela de certa forma expõe seu ideal de
subsistência, conduzindo a uma autoafirmação e autoreconhecimento e tam-

bém da visão dos demais em relação a si mesma. Contar sua história seria,

então, sua última alternativa para reafirmar sua identidade e, ao mesmo tempo,
transcender seus medos, suas culpas, suas dúvidas e terrores, e encontrar a paz.
Combater o “añaretã” (Bueno, 1992, p. 18), como forma de tormento, então,
somente seria possível na tecelagem de sua trama, a escrita como forma de
perpetuar a existência:

Escribo para que no me rompam dentro las cordas del corazón: escribo

noche y dia, acossada, acavalada, asi en el viento del balneário en la cadência

triste de los invierno de ahora: el tiempo moviendo-se y las sombras úmidas
de los sombreros, de marcha y espeto con la paisagem de la ruíta estragada

de arena y sal. Pingam las goteras por el forro de la casa. Es demorado ali
donde el bolor empeza a urdir su vida secreta. E para que dentro no se crien

estos espácios onde se anda la muerte sin pressa como las tarântulas, escribo
esto acá, derramado y lúgubre […]. E –porque– las palavras, todas las pala-

bras sueltas en el viento poniente –serán menos, siempre menos do que el
martirizado advérbio inscrito en la história. Soy mi própria construción e

asi me considero la principal culpada por todos los andaimes derruídos de
mi projeto esfuerzado. Se chegarê a mim? No sê y me persigo, de lo melhor

modo: escribindome aún que esto me custe lancetadas en el ovário y el pulsar de una vena azul cerca del corazón. (Bueno, 1992, p. 32-33).

Uma das afirmações é: “cantarê de oído [...] mi canción marafa” (BUE-

NO, 1992, p. 13). “Cantar de ouvido” é uma expressão que pode ter seu equi-

valente em tocar de ouvido, que se refere, popularmente, ao ato de acompanhar
uma música sem, necessariamente, conhecer a partitura. Tal associação resulta

no caráter simultâneo e amador da narrativa em Mar paraguayo. Além disso,
seu relato se configura, sobretudo, como uma canção, e por isso valoriza a poesia e a melodia na escolha das palavras.

Ao lado da musicalidade, o relato da marafona se caracteriza como uma

(trans)língua, uma “mescla aberrante”, especialmente na mistura, como já vi66

mos, de português, espanhol e guarani. Na quase totalidade do romance, a partir da fusão e da combinação de idiomas, ela cria palavras que, gramaticalmente, não existem em nenhuma delas e que se caracterizam como uma linguagem

própria. No caso, por exemplo, do termo “nesto”, já analisado, temos uma pa-

lavra híbrida, à qual se juntam outras ao longo do romance, como “esquierda”
– esquerda do português e izquierda do espanhol –, “ferviendo” – fervendo
e hirviendo – , “debujan” – desenham e dibujan –, “morciélago” – morcego e

murciélago –, “injecciones” – injeções e inyeccciones –, “sofriendo” – sofrendo e
sufriendo –, “projeción” – projeção e proyección –, dentre outras.

Em Meu tio Roseno, a cavalo, por sua vez, o que predomina não é o por-

tunhol selvagem, como ocorre no discurso da “marafona del balneário” e sim

uma linguagem próxima do coloquial, marcada pelos neologismos e pelo tom
lendário. O portunhol aparece nos entre-lugares do discurso, seja nas falas logo
no início do índio guarani Ambotá, no decorrer das andanças nas lembranças

do tio Roseno, ou ainda nas reflexões do narrador, como no caso do sexto dia,
em que tece considerações sobre o cavalo Brioso:

Trota e trota o Zaino, nosso caváio, cavayú yaracuaá, cavalinho bom desde o

Araré, brioso caballo, cavayú kire’y, nosso caváio. Para que o chuvaréu das balas,
metralhas, obus? Cavayú kire’y, nosso caváio, cavayú, cavayú, mesmo caváio, é

dele a marcha deste entrecéu, que gesta nas dobras, trotado como trotam ao
vento igualmente as intrigas, ao lombo desse caváio, cavayú, caváio, o agraz das

lendas, nossa viagem. Caváio, meu bem, caváio, foi de noite ou foi de dia, ara
há piharé, o casamento de Andreu com a cobra Yarára – ele cavaleiro; ela cobra
criada? Que mal-pergunte, nosso caváio, Brioso, cavayú meu – dá de alegrar o
cansaço, tristezas que o mundo tem? (Bueno, 2000, p. 77).

Nesse trecho, podemos observar como o português, o espanhol e o gua-

rani convivem e se fundem na exaltação ao cavalo Brioso, especialmente com
a própria designação do equino, como “cavalinho” – português –, “cavayú” –

guarani –, “caballo” – espanhol – e “caváio”, termo repetido várias vezes e que

não pertence a nenhuma das línguas. No caso do termo “caváio”, por exemplo,
temos um exemplo do que denominados de portunhol selvagem, pois se cons67

titui como uma mistura entre as palavras cavalo, do português e a pronúncia da
palavra caballo, em espanhol.

Ao destacar a mansidão do Brioso, o narrador o denomina de “cavayú

yaracuaá”. O termo “yaracuaá” (de yara, dono e cuaá, conhecer) pode ser tradu-

zido literalmente como “aquele que conhece seu dono”. Então, o Brioso, além

de manso é apontado como elemento fundamental da viagem do tio Roseno,
seu único companheiro verdadeiro, talvez como o cachorrinho Brinks para a
“marafona del balneário”, em Mar paraguayo:

Donde estás? Donde estuvo se tu no más que la sombra en dibujo de la
noche que va me pegando assolutamente sola, Brinksmich míra’ymi, sin

nunca haver tenido a vos, tiquitititíssimo, nadie non es, ni vos, ni la tarde, e
yo, yo estoy asi tan sola: Brinksmich míra’ytotekemi” (Bueno, 1992, p. 63).

No prosseguimento à análise, em combinação das expressões “ara há

piharé”, em guarani, e “foi de noite e de dia”, em português, o narrador reforça
a continuidade no tempo, a constante presença do cavalo Brioso nos acontecimentos tanto da vida do tio quanto nas lendas, como a do casamento de
Andreu com a Yarára.

O termo Yarará, nesse ponto, pode ser visto como o símbolo do guarani,

do selvagem no legado literário de Wilson Bueno. Trata-se de uma palavra
tupi-guarani para designar uma espécie de cobra, que se difere das demais por

ser venenosa. Essa personagem é capaz de conectar diversas obras de Wilson
Bueno, tanto na representação de uma linguagem híbrida que valoriza o elemento indígena, quanto na caracterização de uma criatura que ultrapassa as
definições de gênero, conforme apontam Florentino e Esteves (2019):

As construções “yararámichimira’ytotekemi” e “Brinksmichimira’yto-

tekemi” são resultado da concatenação de diminutivos guaranis michi,
michimi, michimiara’y e totekemi e assim, à medida que a palavra cresce, o ser representado vai diminuindo gradualmente até quase desapa-

recer. No caso dos termos analisados, a yarará e o cachorrinho Brinks,
com a concatenação dos diminutivos, diminuem tanto ao ponto de pra-

ticamente desaparecerem a olho nu. É significativo o fato de que quanto
68

maior a palavra, o significante, resultado da justaposição de uma série de

afixos de significado equivalentes, o significado vai desaparecendo, numa
ampliação do elemento diminuto, até praticamente deixar de existir. O

fato de o termo estar em itálico, no caso do relato, além de chamar aten-

ção para o termo em guarani no texto em português, reforça a ideia de
que pode haver um diálogo intertextual com de Mar paraguayo, onde a

expressão, em seus diversos graus, aparece dezenas de vezes em um fragmento de poucas páginas (Florentino; Esteves, 2019, p. 222).

A serpente, seja em sua forma original ou de uróboro, mordendo a pró-

pria cauda, é significativa em diversas obras do escritor paranaense. Em Mar

paraguayo, por exemplo, com as variações “mboi”, “víbora” ou “serpiente”, ela
pode ser analisada como uma metáfora para as definições de transgênero e
translíngua na constituição da protagonista narradora e pode também esta-

belecer as conexões intertextuais entre essas duas obras e outras no legado
literário de Wilson Bueno.
Considerações Finais
Como vimos, o termo portunhol, formado pela junção das palavras por-

tuguês e espanhol, se constitui como uma língua de contato, um pidgin, uma

possibilidade de comunicação que surge do improviso e da necessidade, na
modalidade falada, sobretudo, e nas fronteiras entre o Brasil e países como

Paraguai, Argentina, Uruguai e Bolívia. Além disso, pode ser também uma
espécie de interlíngua, falada por aprendizes de espanhol que possuem o português como primeira língua e vice-versa.

No entanto, o que nos interessou neste trabalho é o portunhol que vai além

da interlíngua ou da possibilidade de comunicação: o portunhol selvagem, portuñol selvaje, portunhol selvátiko ou transportunhol borracho. Trata-se de uma

língua literária utilizada por alguns poetas como Douglas Diegues e Fabián Severo
e que teve Wilson Bueno como um de seus precursores, na década de 1990.

Assim, a linguagem utilizada em Mar paraguayo como uma “mescla aber-

rante”, segundo as palavras irônicas de Nestor Perlongher no prefácio à primeira
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edição do livro, representa claramente a utilização do portunhol selvagem ainda

que sua nomenclatura ainda fosse obscura na época. Em muitos momentos, a
narradora funde os idiomas, mesclando-os na criação de palavras que não existem, gramaticalmente, em nenhum deles, mas que caracterizam uma nova língua, através da qual ela possa expressar-se à vontade, sem barreiras.

De forma semelhante, quase dez anos depois da publicação de Mar

paraguayo, Wilson Bueno publica Meu tio Roseno, a cavalo, em que o trabalho
artístico com a linguagem também é intenso, apresentando inúmeras conexões
com outras obras do escritor paranaense.

Por fim, diante da necessidade de conclusão, podemos destacar as in-

tertextualidades presentes nos romances e bestiários de Wilson Bueno tanto
nas inúmeras referências à tradição literária e à cultura popular, quanto internamente, entre suas obras. Sendo assim, os diálogos entre as personagens

de Wilson Bueno podem possuir como mediadora a Yarará, cuja língua de
expressão é, certamente, o portunhol selvagem.
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CAPÍTULO IV
CULTURAS E PODER NOS ENTRE-LUGARES DA
AMAZÔNIA
Gilvania Bergamo Moratto

Introdução
Nos estudos culturais sobre o bioma amazônico, são poucas as narrativas

literárias que descrevem a presença daqueles que participaram do processo de
ocupação da região em território brasileiro. Os vários períodos de colonização
aconteceram levando os colonizadores às diásporas de lutas desiguais travadas

em territórios amazônicos entre seringueiros, povos indígenas, garimpeiros e

agricultores nas fronteiras dos entre-lugares. Com o processo de hibridização
cultural, os sujeitos protagonizaram momentos que deixaram marcas profundas na construção da identidade cultural contemporânea na Amazônia.

Com interesse de riqueza e desenvolvimento social, vários grupos étnicos

ocuparam a floresta amazônica em busca do que não tinham guardado. Com isso,
houve vários processos de hibridização cultural que levaram os povos autóctones a

viver um processo de colonização marcado por ambivalências culturais. Os povos
indígenas perderam territórios e aos poucos seus espaços de sobrevivência foram
sendo hibridizados pelas identidades culturais dos colonizadores invasores. Dificuldades, abandono e preconceitos são marcas deixadas pelos processos de colonização no arco-íris de formação das culturas amazônicas contemporâneas.

Nesse contexto, encontra-se a comunidade de Massangana, localizada

no município de Monte Negro, região central do Estado de Rondônia, a cerca

de 220 km ao sul da capital do Estado, Porto Velho. A comunidade nascida à
beira do rio Massangana, afluente esquerdo do rio Jamari, terra rica em drogas do sertão e espaço colonizado no século XIX, enfrentou muitas diásporas
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e desigualdade na batalha da borracha, período de ostentação e sofrimento

provocado pela desigualdade entre as classes, pois não há riqueza sem miséria.
A exploração foi massacrante, com sujeitos que lutaram em prol deste

país.Teve o seu apogeu a partir de 1960, constituído quando os exploradores

encontraram grandes aluviões de minério e, desde então, tornou-se uma região
de extração de cassiterita por abrigar um dos principais depósitos de estanho
de cassiterita do país. A economia desenvolveu-se de forma intensiva por um
período de 40 anos, tornando o Estado de Rondônia na década de 1970 o sétimo maior produtor de cassiterita do mundo.

Estudar o processo histórico de formação da comunidade Massangana

nos permite conhecer um lado da Amazônia brasileira ainda pouco explorado.
A comunidade apresenta marcas culturais profundas que revelam os processos
de ocupação da Amazônia, hibridizada pelos processos de colonização do sa-

ber e do poder que promoveram diversas interações culturais que mudaram os
hábitos e costumes dos colonizadores e dos nativos locais.

Fanon (2008) nos ensina que o colonizado intelectual que escreve para

o seu povo deve usar o seu passado. Nesse sentido, ele nos instrui que o intelectual que escreve para sua nação deve escrever para compor a sentença que

expressa o coração do povo e para tornar-se uma peça importante para uma

nova realidade. Nesse prisma, o autor nos mostra que o intelectual nativo deve
usar o passado com a intenção de abrir o futuro, como um convite a uma base
para construção da esperança (Fanon, 2008, p. 179-187).

Com base nesse pressuposto, a pesquisadora revela que tem origens his-

tóricas com o processo de colonização da comunidade de Massangana. Nesse

rumo, o presente estudo é um reencontro da pesquisadora com sua própria his-

tória. Dessa forma, a esperança é buscar algo que faz parte do meu ser e encontrar marcas históricas da minha própria identidade. O presente estudo pretende

revelar as marcas das identidades daqueles e daquelas que nas fronteiras dos en-

tre-lugares de Massangana tiveram suas culturas hibridizadas pelos movimentos
das diásporas da Marcha para o Norte de colonização da Amazônia. Na con-

temporaneidade, reconhecemos que somos povos amazônicos que resistiram às
marcas dos tempos nas ambivalências dos entre-lugares de Massangana.
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As identidades Culturais nos entre-lugares da Amazônia
Os povos que coloriram e protagonizam o bioma amazônico por mi-

lênios antes de os europeus invadirem este território foram sujeitos que se

adaptaram ao espaço, tornando-o sustentável e protegido. Compreendiam o
sentido da vida e os segredos da natureza e a respeitavam, desenvolvendo uma

riqueza incalculável para o saber humano. Uma Amazônia poliglota com muitas identidades em que sobreviviam em comum com o que a natureza lhes
proporcionava.

Os primeiros habitantes da Amazônia formaram uma continuidade de alta
sofisticação. Abrangendo desde os paleoindígenas até os pré-ceramistas arcaicos e ceramistas arcaicos avançados, estabelecendo uma vasta e variada

rede de sociedades de subsistência sustentadas por economias especializa-

das em pesca de larga escala e caça intensiva, além de agricultura de amplo
espectro, cultivando plantas e também animais. A existência de artefatos fabricados por certos povos, encontrados em diversas áreas da região, é prova

de que havia um intenso sistema de comércio, de viagens de longa distância
e de comunicação. (Souza, 2015, p.31-32).

Quando os europeus chegaram, avistaram sociedades compostas por

comunidades populosas, com sistemas organizados. As culturas respeitavam as
diferenças, mesmo formadas por sociedades complexas e diversificadas, apresentavam sistemas políticos surpreendentemente centralizados e fortemente estratificados. Durante milênios, os povos amazônicos desenvolveram um padrão cul-

tural favorável ao seu espaço, perfeitamente integrado às condições ambientais.
Não há dados para se julgar o quanto mudou a natureza amazônica durante mi-

lênios com os povos autóctones, mas é visível que o bioma resistiu sem violência.
A Amazônia, mesmo antes de ser invadida pelos europeus, já existia na

imaginação dos ocidentais, mas compreender a supremacia cultural do índio

em relação a este território e seus métodos de sobrevivência a partir das dificuldades dos ocidentais relacionada à sua visão de superioridade ao chegar

neste mundo jamais seria pacífico e compreensível, pois, em seu próprio in74

consciente, até a contemporaneidade, muitos não perceberam essa realidade.
Criaram-se, assim, teorias e lendas que ligassem este território amazônico ao
território ocidental.

Há várias teorias existentes para a colonização da Amazônia que se cons-

tituem dos discursos dos marinheiros aventureiros desbravadores do novo
mundo; existem, ainda, hipóteses que englobam uma visão filosófica e re-

ligiosa como a apresentada por D. Arius Montanus, teólogo espanhol que,
em 1571, baseando-se na Bíblia, criou uma teoria de que os descendentes de

Noé herdaram o Novo Mundo, sendo assim, Ophis herdou o Peru e Jobal o
Brasil.(Lopez, 2013, p. 27)

Acredita-se que a lenda que mais influenciou o interesse dos ociden-

tais por este universo amazônico surgiu antes do processo de colonização e

baseou-se na imaginação e na ambição do “Eldorado”, que retrata um local
situado em meio à floresta em uma região desconhecida, inexplorada e perigosa, sustentando que havia um lugar onde existiam muito ouro e tesouros

impossíveis de contar. “A água miraculosa impedia o envelhecimento e a fartura do ouro e pedras preciosas acalentou o sonho de gerações de ter riqueza
sem desgaste físico e viver eternamente” (Gondim, 1994, p. 34). O mundo

encantado estimulou diversos exploradores de vários lugares do mundo: por-

tugueses, franceses, irlandeses, em busca de desvendar esse espaço misterioso.
Porém, para o mundo ocidental, pensar em uma cultura local sem contaminação era uma fatalidade distante do seu entendimento.

Buscava-se o Paraíso, que representava o sonho sempre perseguido de vi-

ver eternamente longe das pestes e da fome, sem necessidade de trabalhar,
pois aquele lugar prodigioso, com uma só estação perdurando o ano inteiro,
tinha árvores que produziam sem cessar e eram banhadas por rios perenes.
(Gondim, 1994, p. 18).

Viajantes e exploradores registraram o quanto esse espaço era povoado,
apesar de invadirem este território como se não houvesse donos, uma Amazônia abandonada. A impressão deixada pelos viajantes em seus relatos é que este
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território estava amplamente povoado e com uma riqueza cultural diversificada. No entanto, por outro lado, as leis do país relatam para o mundo um lugar
vazio demograficamente.
Todo este novo mundo – chamemos desta forma – está habitado por bárbaros
de distintas províncias e nações, das quais posso dar fé, enumerando-as por
seus nomes e indicando sua localização, algumas de vista e outras por informações de índios que nelas haviam estado. Passam de cento e cincoenta, todas
de línguas diferentes, tão extensas e ocupadas por moradores como as que
vimos por todo este caminho, como depois diremos. (Acuña,1937, p. 105).

Nesse contexto histórico, os povos indígenas tiveram pouco reconheci-

mento das suas culturas e identidades no bioma amazônico. Para os colonizadores, eram apenas figurantes das paisagens de natureza e cultura da Amazônia. Os

colonizadores vindos das diversas partes do mundo, com suas culturas, apropria-

ram-se do território ocupando os espaços de natureza e cultura com conceitos

e costumes ocidentais. As diásporas promovidas pelos colonizadores aos poucos
fixaram outras marcas na formação das identidades amazônicas. Os opressores
processos de colonização que traziam o conceito de civilização da Amazônia

promoveram barbárie com a diversidade cultural dos povos indígenas. “Com o

encontro entre culturas e civilizações distintas se deu o extermínio quase total do

nativo pelas armas, doenças e escravidão” (GONDIM,1994. p.13). Ocorreram
diversas imposições culturais que causaram sérios problemas étnicos, raciais e

sociais, promovendo impactos e conflitos de grandes proporções ainda presentes.
Aventureiros europeus exterminaram vários povos em busca de poder e riqueza
na Amazônia. Vários povos indígenas foram exterminados, criando cenários de
barbaridades e opressão à pluralidade cultural presente no bioma amazônico.

Milênios de formação cultural desenvolvida no trato da selva tropical separaram os povos indígenas dos europeus. Por isso o contato jamais seria
pacífico e uma coexistência bem-sucedida se tornaria impraticável em terras
amazônicas. O fato de as sociedades indígenas transitarem satisfatoriamente pela região, obrigando ao branco europeu a atacá-las em seus métodos
de sobrevivência e trato com a realidade, já era ultraje inconsciente para o
cristão civilizado. (Souza, 2015, p. 79).
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Nesse cenário marcado pelos processos desumanos de colonização euro-

peia, as etnias dos povos amazônicos foram marcadas pelo modo de vida relacionado aos diversos dilemas presentes na floresta que se inscrevem numa cultura

do mundo natural. Houve muito pouco reconhecimento histórico a respeito da
importância do olhar indígena sobre a natureza amazônica. O extermínio dos
povos indígenas era considerado obrigatório para que o branco europeu pudesse
transitar pelo território. O olhar europeu para os povos indígenas era de não
reconhecimento dos valores e costumes das culturas indígenas.

Nesse contexto cultural, a pluralidade da cultura amazônica é carregada

de marcas deixadas pelos diversos colonizadores. Os processos de colonização

deixaram marcas profundas que na contemporaneidade ainda causam falta de

reconhecimento das barbáries provocadas às culturas locais. Os processos de

colonização trouxeram uma visão de superioridade sobre os povos autóctones,
impondo valores dos pensamentos positivistas de civilização da Amazônia.

[...] a perspectiva binária sobre a qual se construíra a retórica colonialista,
bem como toda aquela que porta em seu bojo uma relação de hierarquização ou subordinação entre os termos. Desconstruir essa retórica calcada em
dicotomias excludentes. (Bhabha, 2011, p. 8-9).

Nos pressupostos das retóricas binárias dos pensamentos colonialistas,

ainda hoje é possível identificar no mosaico das culturas amazônicas as marcas

de subordinação dos discursos excludentes dos europeus. Na contemporaneidade, o bioma amazônico ainda é marcado pelos ecos do passado das diásporas

que oprimiram aqueles povos silenciando seus valores e costumes em nome
da ordem e do progresso do pensamento positivista ocidental. Nota-se que
os processos de colonização foram marcados por um poder colonial que ti-

nha muita dificuldade de construir relações interculturais. Não havia diálogos

interculturais, porque os colonizadores europeus não aceitavam as diferenças.
Para Souza (2015), a tendência natural do pensamento europeu sempre foi de

avaliação e não de entendimento com as diferenças culturais. Os colonizadores
não buscavam informações nem entendimento sobre os comportamentos dos
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povos indígenas. A cultura europeia era de dominação e opressão aos povos
amazônicos e brasileiros em geral.

Os povos indígenas, reconhecidamente aguerridos na defesa dos seus

territórios, apesar da resistência, viveram mais de 500 anos de opressão e dis-

criminação. Os processos de colonizações deixaram marcas profundas que

ainda hoje se refletem nos processos de reivindicação das suas demandas. O
pensamento positivista dos colonizadores ataca suas culturas e identidades sem

reconhecimento das diferenças da cultura e identidade. Cada vez mais os po-

vos indígenas se tornam vítimas das “culturas ocidentais” que não aceitam as

diferenças de cultura e identidade. Há 500 anos estão sendo massacrados e
tratados com preconceito na Amazônia.

Na contemporaneidade, a Amazônia tem relevância considerável como

patrimônio natural da humanidade, mas ainda é pouco reconhecida como ber-

ço das culturas dos diversos povos do mundo. Entre indígenas, seringueiros,
garimpeiros, nordestinos, europeus e outros povos, a Amazônia apresenta uma

diversidade de culturas e identidades presentes na sua formação que pode ser

considerada patrimônio da diversidade cultural do mundo. Nesse prisma, a
Amazônia contemporânea mostra um arco-íris de culturas de povos do pla-

neta Terra, tornando-se o seu maior cenário de diversidade cultural. Com isso,
reconhecemos que as lutas pela preservação e conservação da biodiversidade
amazônica sem homens e mulheres desses diversos povos não têm cor.

No contexto da preservação e conservação da biodiversidade amazô-

nica, os processos de colonização causaram a extinção de diversas culturas,
diminuindo o potencial das espécies. Pois isso, gerou perdas em vários aspectos

da sociedade: conhecimentos medicinais, biológicos, da flora, da fauna e, con-

sequentemente, do desenvolvimento das ciências humanas. A desvalorização
em relação à diversidade das culturas amazônicas causa um déficit histórico

para o desenvolvimento da biodiversidade cultural que faz parte das marcas da
formação da cultura e identidade amazônica.

A Amazônia é ainda uma das pátrias do mito, onde ainda existe uma unidade
entre o pensamento e a vida numa constante interação de estímulo e afir78

mação. A Amazônia estará livre quando reconhecermos definitivamente que
essa natureza é a nossa cultura, onde uma árvore derrubada é como uma palavra suprimida, e um rio poluído, uma página censurada. (Souza, 2015, p. 27).

Tanto a cultura europeia como a cultura indígena, quando teve início o

processo de colonização no país, se mostravam bem diversas do que são hoje
em dia. O desenvolvimento cultural sofreu alterações drásticas, principalmente

no último século, culturas indígenas perderam sobremaneira costumes e crenças
milenares que impactam o bioma amazônico. Os processos de colonização euro-

peus causaram, por um lado, sérios danos, mas, por outro, criaram novos espaços

de poder que estão presentes na formação da identidade cultural deste território.
Apesar de se considerarem uma cultura “dominadora”, os europeus fo-

ram incapazes de assegurar o ideal positivista de ordem de progresso sem a

participação dos povos autóctones. A Amazônia, depois dos vários processos
de colonização que ocorreram e ocorrem, tornou-se o maior berço da natureza
e cultura da consciência planetária.

A sistematização da natureza criou a tarefa de localizar cada espécie do pla-

neta e colocá-la em seu devido lugar no sistema com seu novo nome europeu,
secular e escrito. O ato de nomear instaurou a realidade da ordem e criou um
novo tipo de ‘consciência planetária’ europeia. (Nenevé, 2008, p. 161).

Nessa perspectiva da consciência planetária apresentada por Nenevé

(2008), podemos reconhecer que a cultura é tudo aquilo que é criado pelo

esforço da humanidade, que é representado pelas identidades individuais ou
coletivas, e suas construções se fazem a partir das ações e relações sociais de

produção do conhecimento e do saber. Nesse mesmo sentido, Silva (2014)
corrobora com essa reflexão ao afirmar que “o poder é representado pela re-

presentação de superioridade”. Com isso, todas as práticas de significação que

produzem significados envolvem relações de conhecimentos que geram poder.
Com base nesses pressupostos, podemos afirmar que os sujeitos unidos

a uma sociedade interagem uns com os outros e juntos constroem uma história

de vida em que hábitos, manifestações e sentimentos elevam os valores culturais
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defendidos em cada cultura. Portanto, podemos reconhecer que cada sujeito em

sua cultura tem suas peculiaridades que precisam ser reconhecidas e respeitadas.
Mesmo que seja o discurso das chamadas minorias, é preciso reconhecer que são
sujeitos sociais que constituem o arco-íris dos diversos povos do mundo.

Nesse contexto, Amaral (2015) nos alerta que “o homem é um ser com-

pletamente adaptável”. Para ela, o ser humano age de acordo com seus padrões

culturais, reconhecendo-se que as diversas culturas são constituídas a partir de
experiências construídas numa relação dialógica que envolve épocas e contextos diferentes do presente e do passado. Dessa forma, reconhecemos que os

padrões culturais passam por processos de negociação nas fronteiras dos en-

tre-lugares das ambivalências culturais. Essas representações carregam fortes
representatividades ideológicas de poder e podem violar a representatividade

cultural de cada sujeito como escolhas individuais, porém a articulação nos
entre-lugares pode criar novas raízes.

O processo cultural transcende a vontade do sujeito, a partir do momen-

to em que atravessa o espaço, entra em contato com diferentes culturas,
afastando a possibilidade de uma identidade única ou original, “nenhuma
cultura pode ser jamais unitária em si mesma, nem simplesmente dualista

do ponto de vista da relação do ‘eu’ com o ‘outro’”. (BHABHA, 2014, p. 71).

Nos pressupostos apresentados por Bhabha (2014), podemos reconhe-

cer que a cultura molda a identidade, surgindo assim novas identidades. Dessa

forma, os sujeitos são criadores e produtores das suas próprias culturas. Nessa
mesma perspectiva, Geertz (2008, p. 15) corrobora afirmando que cultura pode
ser algo construído e descrito de forma inteligente pelos seres humanos.

[...] a cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casual-

mente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os
processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser descritos
de forma inteligível – isto é, descritos com densidade.

Nessa perspectiva, pensar em cultura na Amazônia é pensar em di-

ferença cultural nas fronteiras de espaços de representações culturais que
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apresentam momentos de intensas transações, produzindo sujeitos de diferentes culturas e identidades que habitam lugares exuberantes e comple-

xos. Podemos considerar que a Amazônia é o berço de diversas culturas
que foram colonizadas pelo pensamento ocidental, tornando-se um lugar
dos sonhos acalentados de vários povos. Trata-se de uma Amazônia temida durante séculos como berço de povos primitivos. Tudo não passou de

uma invenção europeia que constituiu diversas representações sociais para
a colonização do conhecimento, do saber e do poder na Amazônia. Essas
invenções do pensamento colonizador ocidental tornaram-se um instrumento de controle e de autoridade do processo de dominação colonial.

A Amazônia representou para os colonizadores um território de natureza

e culturas exóticas, tornando-se paraíso da humanidade. Essas ideias transforma-

ram-se em ameaças que produziram medo e ansiedade, causando o extermínio

de vários povos que foram satanizados pelas representações dos colonizadores.
Para viver no paraíso, criaram a ideia de que era preciso civilizar os povos que
aqui encontraram. As diásporas amazônicas travaram lutas que foram marcadas

por todo tipo de crueldade em nome dos ideais positivistas de ordem e progresso.
Alvo dos discursos de europeus que estavam interessados nos recursos e

belezas naturais, a Amazônia foi tratada como pulmão do mundo, tornando-se
o grande patrimônio da humanidade. O egoísmo das representações culturais do

Ocidente criou valores de dominação que não respeitaram as diferenças culturais
presentes na Amazônia. Colonizaram acreditando que estavam criando um novo

Eldorado no planeta Terra. Projetos mirabolantes foram criados e desenvolvidos
sem nenhum respeito à diversidade cultural. A partir dos impactos culturais pro-

vocados, acreditavam que tinham descoberto um novo paraíso na Terra. Povos
de vários lugares do mundo entraram na Amazônia como pelos processos de
migração que aconteceram em nome do desenvolvimento nacional.

Muitos migrantes chegaram à Amazônia, iludidos e sem noção de que

encontrariam. Foram surpreendidos pela perversão imposta pelo progres-

so econômico que tinha o objetivo de assegurar o aumento da produção e o

avanço da modernização do Estado brasileiro. Colonizadores e colonizados, a
maioria movida pela necessidade econômica, remodelaram a Amazônia, mas
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sofreram vários impactos devido às diferenças culturais, pela desigualdade e
dificuldade de adaptação ao bioma amazônico. Com isso, muitos mataram e

morreram nas disputas pelo novo Eldorado e paraíso natural do planeta Terra.
Nesse cenário dos processos de colonização da Amazônia, Fanon (2008)

nos ajuda a refletir ao demonstrar que as formas modernas de poder dos coloni-

zadores tanto impõem suas culturas e identidades quanto produzem outros tipos
de manifestações culturais que transformam o colonizador em colonizado, mo-

dificando o ser humano e transformando-o em um novo ser. Essa reflexão nos
ajuda a compreender que nos processos de colonização as identidades culturais

não são fixas. Na perspectiva dos estudos culturais, esse conceito apresenta-se
como uma estratégia de ruptura com parâmetros de pureza no campo cultural.

A descolonização jamais passa despercebida porque atinge o ser, modifi-

ca fundamentalmente o ser, transforma espectadores sobrecarregados de
essencialidade em atores privilegiados, colhidos de modo quase grandioso

pela roda-viva da história. Introduz no ser um ritmo próprio, transmitido

por homens novos, uma nova linguagem, uma nova humanidade. A descolonização é, na verdade, a criação de homens novos. Mas esta criação não

recebe sua legitimidade de nenhum poder sobrenatural; a ‘coisa’ colonizada
se faz no processo mesmo pelo qual se liberta. (Fanon, 2008, p. 26-27).

Nos pressupostos dos processos de descolonização, a cultura é cons-

truída a partir das ações sociais presentes em diversas atividades. Nos campos

híbridos das diferenças culturais, Bhabha (2014, p. 69) traz uma reflexão sólida
sobre a questão das diferenças.

[...] a diferença cultural é o processo da enunciação da cultura como “conhe-

cível”, legítimo, adequado à construção de sistema de identificação cultural,
processo de significação através do qual a afirmação da cultura ou sobre a

cultura diferencia, discrimina e autoriza a produção de campos de força,
referência, aplicabilidade e capacidade.

Nesse contexto dos pressupostos das diferenças culturais, o sujeito toma

consciência de que é portador de uma identidade híbrida, fazendo parte de
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uma sociedade cujos integrantes, nas fronteiras dos entre-lugares, necessitam
interagir uns com os outros, criando condições para negociar e traduzir as

identidades culturais criadas pelas trocas de experiências e conhecimentos. É a

partir dessa mistura que surgem novas culturas que se constroem nos campos
híbridos da formação da cultura e identidade. Dessa forma, os sujeitos edifi-

cam história inserindo seus modos de vida com expressões e manifestação de
novas culturas que são elaboradas pela mistura de várias vivências culturais.

Reconhecemos que a cultura não se localiza como sistema apenas no

ambiente do indivíduo, mas assume dimensões construídas nas práticas so-

ciais vividas em diversos coletivos. Bhabha as classifica como os “entre-lugares,
fornecem o terreno para elaboração da subjetividade que dão início a novos

signos de identidade” (BHABHA, 1998, p. 20). As identidades culturais se
constroem nas práticas sociais que os sujeitos elaboram nas relações intercultu-

rais de vivências com várias culturas. As diferentes práticas sociais vivenciadas
possibilitam uma mistura de relações, de cultura e identidade, que promovem
o hibridismo de valores e costumes diferenciados.

[...] abrange diversas mesclas interculturais, não apenas as raciais, às quais limita-se o termo mestiçagem – e porque permite incluir as formas modernas de

hibridização melhor do que sincretismo, fórmula que se refere quase sempre a
fusão religiosa ou movimentos simbólicos tradicionais. (Canclini, 1998, p. 19).

Para Canclini (2008), os processos de hibridização em todas as cultu-

ras ocorrem entre as fronteiras do saber e do poder. Dessa forma, as culturas

perdem a relação exclusiva com seu território, mas ganham em comunicação
e conhecimento com outros segmentos sociais. Ele mostra que isso é possível

identificar nas artes, no sincretismo religioso e entre diversas fusões culturais

que promovem processos adaptativos dos sujeitos imigrantes na sua interação
com os diversos contextos culturais. Para ele, há um processo de acolhimento

que ocorre de forma natural entre os sujeitos que passam por diversas mudanças em suas atitudes e comportamentos sociais.

Nesse cenário, compreendemos os paradigmas do hibridismo como

uma forma de produção das identidades culturais que nos permitem iden83

tificar novas formações identitárias produzidas pelas diásporas dos processos de colonização da Amazônia. A identificação das identidades culturais híbridas é uma forma que temos de compreender as marcas culturais
deixadas por esses processos de colonização. Na contemporaneidade, há
uma necessidade colossal de descolonização de vários povos para que haja
emancipação dos sujeitos que tiveram a construção de suas identidades
culturais contaminada por processos de colonização opressores.
Nesse contexto de colonização e descolonização, Bhabha (2011) nos
apresenta a importância da hibridização assegurando que ela possibilita um
retorno ao passado. Para ele, o processo de hibridização cultural gera algo diferente, algo novo e irreconhecível, que produz novas formas de negociação
presentes nas representações de natureza e cultura. Dessa forma, para tematizar os processos de colonização, há várias dimensões que podem se tornar
análises. Contudo, para isso, precisamos compreender a diversidade cultural
dos vários povos e raças para reconhecer as relações interculturais presentes entre as culturas. A essas relações ele denomina de territorialidades transitórias,
o que possibilita a adaptação dos sujeitos a outras culturas, num processo de
desterritorialização com a conservação tradicional provocando a incorporação
das diferenças culturais presentes nas relações cotidianas.

A cultura se torna uma prática desconfortável, perturbadora, de sobrevivência e suplementaridade – entre a arte e a política, o passado e o

presente, o público e o privado – na mesma medida em que seu ser resplandece é um momento de prazer, esclarecimento e libertação. (BHABHA, 2014, p. 281-282).

Na ambivalência dos estudos culturais, Bhabha (2014) nos mostra

a necessidade de identificar os entre-lugares das culturas como espaço de
negociação das diferenças culturais. É nas fronteiras dos diálogos culturais
que os sujeitos se cruzam e se hibridizam. Contudo, é preciso compreender

que é na individualidade que formamos nossas identidades, desestabilizan-

do o significado de culturas homogêneas e universais. Nos entre-lugares,
existe outra temporalidade para a construção das contradições sociais que
produzimos nas fronteiras das negociações. Há uma ‘intersubjetividade’ in84

surgente que nos obriga a produzir diálogos interdisciplinares, o que Bha-

bha (2014, p.362) considera como espaço de fronteira para a realização
dos contatos interculturais, cujas características resultam do cruzamento de
referências e novas estratégias de sobrevivência.

[...] o campo das humanas é o lugar onde hoje se trava uma batalha sobre
significação e valor, onde as ideias cristalizadas sobre o estético, a cultura
e a identidade se rearticulam sob a pressão de uma conjuntura histórica

complexa em cujo horizonte emergem velhas e novas questões tão cadentes
quanto cruciais, tais como as margens metropolitanas, os movimentos migratórios. (Bhabha, 2011, p. 19)

O ser humano vive aprendendo a viver, adotando comportamentos, ati-

tudes e identidades diferentes. Nesse prisma, Fanom (2008, p. 28) nos mostra
que a sociedade não escapa à influência humana.

A sociedade, ao contrário dos processos bioquímicos, não escapa à influência
humana. É pelo homem que a sociedade chega ao ser. O prognóstico está nas
mãos daqueles que quiserem sacudir as raízes contaminadas do edifício.

A alienação colonial, como forma específica de exploração capitalista,

marca indiscutivelmente a configuração da sociedade moderna, fazendo com

que ocidentais (colonizadores) e indígenas (colonizados) vivenciem, cada qual

a seu modo, a negação de sua humanidade; não há como combater a alienação
em relação às várias identidades, tais como o nordestino nos seringais, “o indí-

gena na Amazônia”, o Outro e o Eu. A presença do colonizador em ambas as
sociedades desumaniza o ser, fazendo com que o colonizado na sua subjetivi-

dade individual tenda ao universalismo de dominação, inerente ao ser humano.
Por outro lado, Canclini (1995) revela que as práticas culturais são mais

que ações e atuações. Para ele, elas se cruzam, se deslocam e se unem depen-

dendo do indivíduo e da sociedade, podendo ocasionar a hibridização cultural.
Dessa forma, o hibridismo é produzido por intermédio de culturas e tradições

que sofreram intervenções em contato com outras culturas, o que acaba criando novas construções da desterritorialização.
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Por sua vez, Bhabha (2011) afirma que pensar na identidade é pensar

nas fissuras, nas negociações, nos movimentos, nas relações com o outro. A

identidade se transforma na relação com o outro. É uma forma de o sujeito
promover suas interações com a sociedade. Toda identidade cultural é fundamentalmente híbrida, o envolvimento entre culturas não envolve somente

a imposição de uma cultura sobre a outra, mas é a luta nos entre-lugares que
possibilita todo tipo de dominação e, ao mesmo tempo, gera a possibilidade

de deslocamento. Bhabha traz em sua obra o papel dos desprivilegiados em
ambos os aspectos marcados por novos processos de marginalização.

Nesse mesmo rumo, o pensamento de Hall (2005) nos mostra que a

identidade se torna uma “celebração móvel” que é formada e transformada
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou
interpelados nos sistemas culturais que envolvem o sujeito. Essa “celebra-

ção móvel” é o fator que mais enriquece o desenvolvimento humano, pois o
poder reconhece as diferenças devido aos estranhamentos que são produzidos em certas situações. Dessa forma, o processo de formação identitária é

variável, depende do sujeito e sua posição em relação aos processos sociais
que o envolvem nas práticas do mundo.

Nos pressupostos revelados, podemos reconhecer que as identidades

culturais não podem ser definidas nem do ponto de vista histórico nem bioló-

gico. Bauman (2005, p. 17) corrobora essa concepção quando nos mostra que
a identidade não pode ser garantida por toda a vida.

Tornamo-nos conscientes de que o ‘pertencimento’ e a ‘identidade’ não têm
a solidez de uma rocha. Não são garantidas para toda a vida, são bastante

revogáveis e negociáveis. E de que as decisões que o próprio indivíduo toma,
o caminho que percorre, a maneira como age – a determinação de se manter
firme a tudo isso são fatores cruciais tanto para o “pertencimento quanto
para a identidade”.

Nesse contexto epistemológico, compreendemos que as construções

identitárias se fazem por meio das diversidades de contexto sociais que re-

velam que o convívio do sujeito se dá pelas escolhas que fazem os sujeitos.
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Assim, a identidade se constrói e se reconstrói de forma constante no interior

de trocas sociais. Nesse prisma, Silva (2014) nos mostra que a identidade e a

diferença estão em estreita conexão com as relações de poder e as ideologias
que as rodeiam. Para ele, o poder ajuda a definir a identidade e marcar as
diferenças. Ele compreende que cultura e identidade não serão separadas das

relações mais amplas de poder. “A identidade e a diferença não são nunca inocentes” (Silva, 2014, p. 81).

O bioma amazônico tem marcas de cultura e as identidades são apon-

tadas por diferenças culturais complexas. Essas marcas culturais têm símbolos

que são complexos e apresentam peculiaridades de relações de poder que estão
presentes nas fronteiras dos entre-lugares. Tais fronteiras são marcadas por ex-

clusões e pela demarcação de fronteiras híbridas que são negociadas de forma
permanente nas demarcações dos territórios de natureza e cultura.

Essa demarcação de fronteira, essa separação de distinção supõe e ao mesmo tempo afirma e reafirma relações de poder. ‘Nós’ e ‘eles’ não são, neste

caso, simples distinções gramaticais, mas evidentes indicadores de posições
do sujeito fortemente marcadas por relação de poder. (Silva, 2014, p. 82).

Nas fronteiras dos entre-lugares, o sujeito amazônico é fruto da aflu-

ência de outros sujeitos sociais distintos que apresentam forte ligação com as
etnias indígenas, com o seringueiro, com o garimpeiro e com os ribeirinhos. A

Amazônia é construída num mosaico de relações culturais que tem suas raízes
construídas ao longo de milhares de anos. As culturas amazônicas se confrontam com violentas lutas que foram promovidas com os processos de coloniza-

ção entre seringueiros e povos indígenas. Os povos indígenas, como nações que
vivem há milênios na região, jamais chegaram a colocar em risco a estabilidade
ecológica que enriqueceu a cultura e a identidade do bioma amazônico.

As fronteiras culturais dos ambientes amazônicos têm uma complexi-

dade de raízes históricas que demonstra que os primeiros contatos dos colonizadores europeus (portugueses, espanhóis, holandeses, franceses e outros)
foram com os povos indígenas. Os europeus colonizaram a região promovendo

suas culturas e, querendo, convenciam os povos indígenas que tinham uma
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superioridade cultural e intelectual diante da complexidade à cultura deles,
ou seja, que compreendiam o mundo por outro ângulo. Durante séculos, des-

truíram nações demarcando as fronteiras dos entre-lugares com as marcas das
diásporas que buscavam um novo Eldorado na selva amazônica.

Dessa forma, compreendemos que os entre-lugares revelados por Bha-

bha (2014) são as fronteiras dos lugares em que se instalaram os migrantes

colonizadores, impondo novas posições de negociações que não reconheciam a
cultura e a identidade dos povos indígenas. Então, as diferenças não eram nem

um nem o outro, mas algo mais que ia além dos desejos de reconhecimento de

outro lugar e de outra coisa. Além das experiências históricas, os entre-lugares

eram e são espaços de intervenção que emergem no “interstício cultural” com

uma identidade cultural propriamente elaborada com novas fronteiras que dão
início a novos signos de identidade, definindo novas formações sociais aos ribeirinhos, seringueiros, seringalistas, garimpeiros, entre outros coletivos que
produzem novas identidades singulares.

Bhabha (2014) comenta que para o sujeito é nas emergências dos in-

terstícios que se constroem a sobreposição e o deslocamento de domínios de
diferença para a construção das experiências intersubjetivas e coletivas de nação. Para ele, são nesses momentos de manifestação dos interesses comunitá-

rios que valores culturais são negociados nas fronteiras dos entre-lugares. Ele
assegura que é a partir dos espaços de negociações que as novas identidades são

construídas como forma de manifestação do excedente da soma das diferenças.
Nesse sentido, ele revela que as novas identidades culturais são pensadas com

base na comparação dos problemas das ambivalências da autoridade cultural
que são produzidas nos momentos de produção das diferenças.

Para Amaral (2015), o que Bhabha (2014) defende demonstra a exis-

tência de um terceiro espaço chamado “entre-lugares”, onde os sujeitos formam suas identidades. Esses “entre-lugares” seriam uma espécie de “excedente

da soma” das partes da diferença que, na maioria das vezes, são espaços de
manifestações das expressões de raça, classe, gênero, entre outros. Nesse sentido, cabe destacar que a identidade cultural não é “natural” nem inerente ao

indivíduo, mas é preexistente a ele. Como a própria cultura se transforma na
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identidade cultural do sujeito, ela não é estática e permanente, mas fluida e

móvel. Portanto, não é uma imposição inocente nem uma apropriação de todo
inconsciente, mas se constitui a partir de díspares culturas, sendo resultado de
manifestações culturais híbridas. Dessa forma, podemos considerar que a identidade cultural é, por sua vez, construída, manipulada por manifestações políticas.

Nesse contexto das representações das identidades culturais, Bhabha

(2014) nos mostra que o poder se faz presente mesmo com histórias comuns de
privações, discriminação em qualquer formação social onde há sentimento de su-

periorização e interiorização entre culturas. Para ele, há nesses espaços conflitos
e desrespeito que acabam ocasionando os conflitos de fronteiras relacionados a
diferenças culturais. A base dessas manifestações são principalmente as relações

de poder que acabam alimentando a tradição de se reinscrever os processos de
colonização por meio das condições de contingência e contrariedade que dire-

cionam a vida dos que estão em condição de minoria. Para Bhabha (2014), cada

vez mais, as culturas “nacionais” estão sendo produzidas a partir da perspectiva de
minorias que são destituídas das fronteiras da sua existência.

Nesse cenário dos estudos das identidades culturais, no bioma amazô-

nico as identidades minoritárias se fendem em todos os processos de colonização por meio da construção das relações de poderes. As relações de poder

entre algumas culturas se constroem por meio das diferenças de superioridade
e inferioridade que têm os diversos grupos sociais. São essas relações que proporcionam que as extremidades se estabeleçam abrindo possibilidades para as

manifestações do hibridismo cultural. Nesse prisma, algumas culturas indíge-

nas acabam se tornando diversas nas fronteiras dos entre-lugares amazônicos.
Apesar de algumas delas terem sidas massacradas e inferiorizadas, resta apenas
agir nos porões da resistência para não ser massacradas pela imposição dos poderes dominantes. Com isso, temos as diversas identidades que foram esmaga-

das pelas diásporas amazônicas ao ocorrerem vários processos de colonização.
Dessa forma, é possível reconhecer que a formação social amazônica é funda-

mentada historicamente em tipos variados de escravismo e servidão tanto para
os colonizados como para colonizadores que também foram colonizados.
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Com base nesses pressupostos, reconhecemos que para analisar as ques-

tões do poder que afetaram e afetam as diferentes manifestações dos povos
amazônicos, é preciso que isso seja feito com base na identificação das manifestações das culturas e identidades desses povos. Isso porque se percebe que as

diásporas amazônicas foram realizadas considerando que estavam numa terra
sem lei, em que os colonizadores mandavam, escravizavam e matavam com

apoio do aparato positivista do Estado brasileiro que era governado por ide-

ologias de governos adeptos dos programas desenvolvimentistas sustentados
nos ideais da ordem e do progresso.

Nesse prisma, os colonizadores buscavam a interação das culturais sus-

tentando-se no pensamento positivista da homogeneização dos povos, confrontando culturas diferenciadas que tinham uma relação de poder diferenciada que disputavam entre si o domínio dos territórios. Essas disputas eram

construídas com base em sangue, suor e lágrimas. Nessas relações, tanto o colonizado (indígena) como o colonizador colonizado (seringueiros, garimpeiros, agricultores, madeireiros) travavam conflitos sem nenhuma tentativa de

construir diálogos interculturais entre as diferenças. O Estado brasileiro, que
devia construir instrumentos de mediação dos diálogos, apenas incentivava os

programas colonizadores que reconheciam que índio bom é índio morto. Os

discursos de poder dos governos seguiam à risca a supremacia e legitimidade
dos europeus que entravam na Amazônia para explorar os trabalhadores nor-

destinos e escravizar os povos indígenas, enriquecendo e colocando-se como
heróis do desenvolvimento brasileiro.

As diásporas amazônicas avançaram com os programas de colonização

com a visão de que se estava colonizando terras que eram vistas como o para-

íso brasileiro. A partir da fronteira cultural nos interstícios dos entre-lugares,
as culturas dominadoras dos colonizadores causaram o extermínio de vários
povos indígenas. O resultado desse extermínio passa por processos de genocí-

dio de vários povos indígenas que sofreram todo tipo de crueldade, tornando
a Amazônia o “inferno brasileiro” ao invés do “paraíso” como queria o pensamento colonizador. Entre as diversas marcas das identidades culturais, houve

a perda irreparável da diversidade de línguas indígenas que havia na região.
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Tudo isso demonstra que o ambiente amazônico é território marcado pelas
ambivalências da pluralidade cultural que sofreu sérios impactos na formação
da identidade e do patrimônio material e imaterial.

Rocha (2013) nos mostra que o extermínio de várias comunidades linguís-

ticas ocorreu por imposição de uma língua dominante nacional. Ele cita como

exemplo o Brasil no governo de Getúlio Vargas que, por meio do totalitarismo,
buscava a hegemonia com um projeto nacionalizado que revelasse uma identidade
brasileira pela proibição de outras línguas que não fosse a língua portuguesa.

Entre a concepção do que seja a “língua nacional” num “Estado plurina-

cional” [...], perdem-se décadas, socavam-se dignidades, desaparece uma
constelação, soterram-se comunidades de línguas, absorvidas pelos grandes

centros urbanos ou por interesses turísticos, industriais ou do agronegócio,
e centenas de idiomas neste século que nasceu como se fosse natural consequência do progresso. (Rocha, 2013, p. 22).

A opressão do governo de Vargas demonstra que a superiorização de

uma cultura nacional dominante de uma classe social pode contribuir com o
desaparecimento de outras línguas. Esse período histórico mostra que política
e economicamente houve imposição, o que demonstra que as outras culturas passaram a ter necessidade de representação política e econômica para a

existência, mas tiveram seus interesses oprimidos pela imposição da língua
portuguesa. Nesse caso, a maioria dos povos indígenas era proibida de falar a

língua materna. Com isso, tiveram sua identidade negada e foram impedidos
de fortalecer suas culturas e identidade.

Nesse rumo, não resta dúvida que a diferença é fundamental para o

crescimento da humanidade. A noção de diversidade cultural tem relevância
considerável no mundo. O mundo é plural e o papel da diversidade seduziu o

ser humano para novas descobertas. As diferenças atraem os processos de comunicação e expressão de uma língua. Isso é interessante porque o ser humano

é capaz de se expressar e comunicar o legado de uma cultura. Agora, a redução

da diversidade linguística diminui o potencial de comunicação e expressão de
qualquer comunidade humana.
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Com base nesses pressupostos, reconhecemos que nas fronteiras cultu-

rais os povos indígenas sofreram com o processo de colonização da Amazônia.
Além dos povos indígenas, vários nordestinos foram enganados pelas ideologias do poder que incentivaram a vinda para a Amazônia, pois havia a necessi-

dade de mão de obra barata. Esses sujeitos chegavam nesta terra encharcada e

quente, guiados pelas ideologias governamentais de novo Eldorado brasileiro.
As políticas públicas eram enganosas e criavam um quadro de riqueza fácil.
Alienados, os nordestinos entravam enganados na Amazônia e acabavam sofrendo com as diferenças culturais de uma Amazônia que era toda habitada
por diversos povos indígenas que resistiam à ocupação dos seus territórios.

[...] os impactos que essa cultura vem sofrendo, corolário da ação política

que a ela se destina, ainda não deram tempo e fôlego para que o segmento
caboclo, que é majoritário, mas não hegemônico, reelabore sua organização
num nível crítico e político que a situação atual dele exige. E, como o progresso tem sido conflitivo, envolvendo o desapossamento da terra, a desorganização do sistema de vida, a violência, o banimento, a migração forçada

e até a morte, a sociedade permaneceu, pelo menos nos primeiros anos,
atônita, perdendo os referenciais de sua história. (Loureiro, 1995, p. 426).

Nesse contexto, o principal meio de intervenção para convencer foram

discursos por meio de textos publicitários com um alto poder de convencimento em relação aos fatos anunciados, representados em cartazes elaborados por

Jean Pierre Chabloz, que tinha como público-alvo sujeitos que passavam por
dificuldades, em extrema miséria, ajudando a convencer muitos nordestinos a
se aventurarem pela Amazônia.

Para as ideologias de governo ao poder de plantão, foi fácil interpelar

os nordestinos, sujeitos que não tinham outra solução à vista, vivia a miséria
no ambiente. Então, os discursos governamentais mostravam uma beleza e

acordos favoráveis àqueles que buscavam a sorte, ocasionando o efeito do apa-

gamento em relação aos apoios recebidos até o momento pelas ideologias que
os rodeavam, fazendo com que os sujeitos esquecessem o abandono de décadas
e acreditassem em um mundo mais justo e igualitário.
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Nesse cenário, a Amazônia era vista, nos processos de colonização, como

o “Eldorado verde”, paraíso perdido, a terra da fartura e da promissão, onde a
floresta era sempre verde e a seca desconhecida. Mesmo passando por dificuldades de adaptação, o sujeito voltava à sua terra natal e com passar do tempo

retornava à Amazônia, atraído pelo processo de esquecimento, relacionado ao

medo da morte e ao sofrimento, o que facilitava a interpelação. Vinham em

busca de uma vida digna, mas foram explorados pelas ideologias de governos
que queriam colonizar uma Amazônia como espaço vazio, espaço que na realidade estava todo habitado por povos autóctones.

Nesse contexto, a Amazônia era compreendida como um território

marcado por trocas culturais que se processam desde os primeiros contatos
dos colonizadores intensificados pelas grandes levas de migrantes e imigrantes

que se movimentavam em várias direções. Além da voz dos povos indígenas,
seringueiros e outros povos vivenciaram outros processos de colonização que
aconteceram nos territórios amazônicos de natureza e cultura. Havia nesse

cenário uma Amazônia plural constituída por formas diversas de representação do mundo entre os migrantes e os povos indígenas. Havia um movimento

de desterritorialização daqueles que estavam em busca de um novo Eldorado.
Havia um território em movimento orgânico que era construído pelas culturas
e identidades daqueles que aqui viviam. Por fim, havia processos complexos de

identificação híbrida que tornavam a Amazônia um lugar de povos indígenas
e imigrantes que vinham em busca do novo Eldorado.

Em vez da homogeneidade e fixidez dos discursos dos colonizadores

que se estabeleciam na Amazônia, impingindo uma forma única de apreen-

são, foram compreendendo o lugar como um lócus de enunciação que não
construía diálogos nem trocas culturais, na realidade eram espaços tensos

de convivência que eram marcados pelas diferenças culturais. Nos proces-

sos de identificação das diásporas amazônicas, não se pode esperar a pureza
de algo que transformaram em impuro, culturas massacradas e corrompidas

pelas relações de poder de maneiras destruidoras que foram marcadas pela
falta de diálogos interculturais.
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A Amazônia é uma região acostumada com o moderno. Em 400 anos de

história experimentou os métodos mais modernos de exploração. Cada uma

das fases da história regional mostra a modernidade das experiências que
se foram sucedendo: agricultura capitalista com o Marquês de Pombal em
1760, economia capitalista exportadora em 1890 com a borracha [...]. Os

trabalhadores da Amazônia sempre foram explorados pelo que havia de
mais sofisticado em termos de relação de produção. (Souza, 1990, p.13).

Souza (1984) nos mostra nesse cenário histórico que a Amazônia,

depois de uma forte imigração desordenada, deixa a sensação de um espaço

que seria a última fronteira de desenvolvimento econômico, mas “a classe

dominante regional contaminou toda a produção cultural amazônica com
sua mediocridade” dos programas desenvolvimentistas. Ele comenta que

apesar da sofisticação e das tecnologias desenvolvidas, os sujeitos migrantes
que aqui lutaram nunca foram levados em consideração por esta terra. Per-

manecem esquecidos e a população desconhece a parcela de contribuição
dos povos indígenas.

Por fim, o jogo de poder e de dominação nas fronteiras dos entre-lu-

gares da Amazônia foi realizado pelos povos indígenas, quilombolas, serin-

gueiros, garimpeiros, europeus de diversas partes do mundo, que hibridizaram
a região ampliando a pluralidade de identidades culturais para um território
que apresenta um mosaico de identidades culturais diversas. Na contemporaneidade, temos vários povos amazônicos que criaram espaços híbridos porque

sofreram o golpe de propagandas governamentais enganosas. Os interesses
econômicos usaram o espaço amazônico para tirar muitas pessoas de suas terras com a promessa de um novo Eldorado. Hoje temos uma Amazônia diversa

que foi formada em cima de sangue, suor e lágrimas de muitos inocentes. São
homens e mulheres que acreditaram que nestas terras jorrava leite e mel, mas
encontraram um lugar marcado pelo sofrimento e descaso de governos que

não se importaram com aqueles que doaram suas vidas para explorar a Amazônia colorida de alma de povos gigantes.
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As pluralidades da Amazônia
Na literatura, encontramos variedades de uma Amazônia inventada,

como a das mulheres guerreiras, o Éden, Eldorado, Paraíso, Terra da Fartura,
Terra sem Homens, entre outras, embora seja um território com mais de 3

milhões de km2 considerado clássico e 5 milhões de km2 da Amazônia Legal.
São muitos mistérios que enfeitam e deixam ao bioma amazônico um arco-íris

de encantamentos e mistérios. Há diversas representações que deixam a Amazônia mais complexa e plural na formação da sua identidade e cultura.

Antes dos processos de colonização, a Amazônia era revelada pelas nar-

rativas de cartas de viajantes e pesquisadores que revelavam os espaços que

vivenciavam criados com base nos mitos e lendas dos lugares por onde passa-

vam. Os relatos eram tão diversos que alguns anunciavam a existência de um
novo mundo. Essas revelações informavam a existência de uma Amazônia que

se tornou real no imaginário das pessoas que tinham acesso a esses relatos. Es-

sas narrativas ganhavam consistência literária e acabavam se tornando verdade
sobre o mundo natural e cultural presente. Nessa perspectiva das narrativas
históricas dos viajantes e pesquisadores, ocorreu a invenção da Amazônia.

[...] contrariamente ao que se possa supor, a Amazônia não foi descoberta,
sequer foi construída, na realidade a construção da Amazônia se dá a partir da

construção da Índia, fabricada pela historiografia greco-romana, pelo relato
dos peregrinos, missionários, viajantes e comerciantes. (Gondim, 1994, p. 9).

Ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, essas informações alimenta-

ram as representações de uma Amazônia mística e misteriosa. “A Amazônia

é o mistério inventado pelos europeus. A expectativa que antecedia a chegada

à região era alternada por momentos de puro êxtase e por ocasião de extremo
desânimo” (Gondim, 1994, p.158). No imaginário dos europeus, a Amazônia

se deu a partir de ideologias bíblicas. Acreditavam que aqui na Terra havia
um paraíso, jardim do Éden, enquanto que outros mundos imaginários eram

construídos em grande parte a partir das mitologias indianas e greco-romanas.
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Nessa perspectiva histórica, os entre-lugares dos espaços amazônicos

se reconheceram com base no pensamento mitológico. Um bom exemplo é a
busca do “Eldorado” que levava os colonizadores a procurar um lugar em que
existia uma cidade coberta de ouro e na qual havia um rio cujas águas conservavam o milagre da eterna juventude. São histórias carregadas de encantamento e de mistérios que revelavam a existência de povos que eram considerados
estranhos e exóticos para os colonizadores europeus.

No contexto histórico, as narrativas dos cronistas-viajantes foram os pri-

meiros relatos que retratam a Amazônia carregada de fantasias e mistérios. Um
desses cronistas foi Frei Gaspar de Carvajal, que era escrivão da expedição pioneira de Francisco Orellana que ocorreu no século XVI. Suas narrativas acaba-

ram aumentando a curiosidade daqueles que a elas tiveram acesso. Por ele, as

narrativas sobre a Amazônia se tornaram verdade no imaginário das pessoas que
conheciam seus relatos. Durante séculos os viajantes que vivenciaram a Amazô-

nia criaram narrativas que se tornaram verdadeiras epopeias das diásporas locais.
Com base nas narrativas dos cronistas-viajantes Carvajal, Alonso e

Acuña (1941, p. 111), os povos indígenas vivenciavam um território que era

habitado por mulheres guerreiras solitárias. As narrativas mostram que era

um território onde os homens indígenas iam uma vez por ano para ficar dois
meses com essas mulheres indígenas guerreiras. Essa presença masculina no

território acabava gestando filhos que os homens depois levavam consigo,
deixando com as mulheres e as filhas. As narrativas revelavam que essas mulheres não tinham um seio e o que tinham era muito grande na configuração

do corpo. Dessa forma, as narrativas de Carvajal deixaram muitas heranças
históricas sobre a invenção da Amazônia.

A narrativa maravilhosa de Carvajal deixou como herança à grande maioria

dos viajantes a história das Amazonas no império dourado de Canhori.
Quase trezentos anos depois, viajantes a serviço de seus países ainda se
perguntavam pelas guerreiras solitárias. (Gondim, 1994, p. 169).

Entre as narrativas dos cronistas-viajantes, encontramos muitos relatos

fantásticos que são permeados de fatos que revelavam a existência de novo
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mundo para os colonizadores europeus, como o das mulheres guerreiras que

defendiam seu território. Poucos que conseguiram vê-las as descreveram como

se tivessem olhos nos ombros, uma boca no meio do peito e uma trilha de
cabelos que cresciam entre os ombros. Com base nessas narrativas é possível

reconhecer que os viajantes construíam relatos literários mitológicos caracteri-

zados pela descrição da presença dos mitos greco-romanos.
Nesse cenário das narrativas das crônicas dos viajantes, as representações
da Amazônia produzem no imaginário dos leitores uma descrição de território amazônico como exótico e rico em biodiversidade que acabava atraindo os
olhares de pesquisadores internacionais. Na gênesis do processo de colonização
brasileira, a Amazônia despertava no imaginário dos europeus a representação
de um território carregado de sonhos e fantasias. Os pesquisadores entravam no
território amazônico a partir da exploração das florestas e acabam descrevendo
a existência de um ambiente natural carregado de diversidades zoológicas, botânicas e de um ambiente cultural habitado por pessoas exóticas para a cultura
europeia. Encontraram nesses espaços sujeitos que habitavam os entre-lugares
amazônicos não como eram criados pelas crônicas das narrativas dos viajantes,
mas com fisionomias diferentes e diversas que denominaram de “índios”.
No contexto das crônicas das narrativas dos viajantes, encontramos a
presença de aventureiros e bandeirantes que mergulhavam na Amazônia em
busca do diferente e dos recursos naturais que apareciam nos relatos dos viajantes. Essas narrativas promoviam os ambientes naturais como um paraíso de
recursos naturais e revelavam a presença humana dos povos indígenas como
algo sobrenatural para o pensamento europeu ocidental. Todavia, estudos históricos demonstram que os povos indígenas habitam a Amazônia desde dez
milênios a.C. Portanto, bem antes dos processos de colonização europeus.

Os primeiros habitantes da Amazônia [...] abrangeram desde o paleoindígena [...] A existência de artefatos fabricados por certos povos, encontrados

em diversas áreas da região [...]. Na localidade de Abrigo do Sol, no Mato
Grosso, ferramentas para cavar petróglifos nas cavernas foram datadas entre

10.000 e 7.000 anos a.C. Outros artefatos de pedra encontrados...nas bar-

rancas do rio Tapajós foram datadas no seu grupo estilístico como de um
período entre 8.000 e 4.000 a.C. (Souza, 2015, p. 32).
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Então, é possível afirmar que as mitologias clássicas influenciaram a

busca de um novo mundo na Amazônia. Os primeiros estudos paleológicos
despertaram a curiosidade de muitos pesquisadores que mergulharam em busca do desconhecido. Esses estudos revelaram um fator importante nas descobertas que demonstram que, embalados pelo exótico, produziram conhecimentos que institucionalizaram uma Amazônia diversa e plural durante séculos.

As crônicas das narrativas dos viajantes que envolvem os ambientes

amazônicos revelam uma tendência à valorização da paisagem natural que ora

é apresentada com o tom “mítico e maravilhoso” e outras com tons exóticos,
classificadas como: Jardim do Éden, Paraíso, Inferno, lugar da brutalidade e

selvageria. Essas crônicas formam uma representação social da Amazônia sus-

tentada em pensamentos exóticos das crônicas dos viajantes que revelam uma
Amazônia exuberante e sobrenatural.

Outro pensamento europeu presente na criação da Amazônia está re-

lacionado às representações das riquezas presentes nos recursos naturais. As
ideias de grandes fontes de recursos minerais presentes na Amazônia contribuíram para o crescimento da ganância que fez com que cidadãos do mundo

todo sonhassem em aqui enriquecer. Os europeus vieram em busca de diaman-

tes e ouro como se fosse areia de praia. Acreditavam e ainda acreditam que
nos leitos dos rios há presença de muito ouro e diamante. O que não deixa de

ser verdade, pois muitos vieram para a Amazônia e extraíram muita riqueza

sustentada em sangue, suor e lágrimas. Os recursos minerais até existiam em
alguns lugares, mas a extração desses recursos não era acessível para o conhe-

cimento tecnológico da época. Muitos morreram buscando explorar riquezas
que eram criadas em cima de mitos e lendas dos pensamentos colonizadores.

Para Daniel (2004), os processos de colonização da Amazônia ocorreram

em busca do ouro. Ele classifica esses processos com base no pensamento cristão,
como a “cobiça do ouro” e o amor às riquezas. Para o autor, que era padre jesuíta

em missão na Amazônia pela Igreja Apostólica Romana, o maior sentimento
desse tipo de homem é sustentado nos ideais de riqueza e de cobiça próprios do

pensamento positivista ocidental. Ele comenta que foram tantas histórias em
relação aos lugares dourados presentes nos ambientes amazônicos que Deus não
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permitiu o descobrimento dos lugares que tinham a presença do ouro. Para ele,
Deus não permitiu essas descobertas para evitar os graves problemas ambientais
que causam os processos de exploração do ouro (Daniel, 2004, p. 48).

Nessa perspectiva histórica, episódios estão presentes nas crônicas dos

viajantes sobre a invenção da Amazônia. São narrativas que revelam que acon-

teceram complexas disputas pelos espaços de dominação e poder nas fronteiras
dos entre-lugares amazônicos. Mostram que houve vários sabores nas aventu-

ras dos processos de colonização dos ambientes amazônicos. Essas aventuras
foram marcadas pela vida de pessoas que arriscaram e dominaram diversos
territórios criando e inventando estórias de uma Amazônia fantasiosa.

Para os colonizadores aventureiros do bioma amazônico foi mais fácil

vencer os obstáculos encontrados do que o deslumbramento das representações do imaginário europeu. Várias dessas representações não foram encontradas pelos protagonistas da conquista. Outros narraram crônicas com relatos

carregados de fantasias literárias que se tornaram verdades para muitos, imbuídos de imaginários colonizados pelas diásporas europeias na Amazônia.

Ao longo dos anos, a Amazônia tornou-se o berço da humanidade,

transformando-se no paraíso ecológico do planeta Terra marcado por mistérios, riquezas incalculáveis, mitos e lendas dos mundos sobrenaturais.

No período da colonização, podiam-se saber quais eram as impressões e ex-

periências de um viajante em uma terra estrangeira, por intermédio de seus

escritos. Esses viajantes geralmente faziam parte de expedições científicas
com vários objetivos, como o de exploradores da terra, expansão de suas

metrópoles e busca de conhecimentos novos e riquezas.Seus escritos inclu-

íam relatos de sobrevivência, descrições cívicas, narrativas de navegações,
monstros e maravilhas, tratamentos médicos, polêmicas acadêmicas, mitos
antigos etc. (Nenevé, 2008, p.160).

Diante dos complexos processos de colonização dos últimos séculos,

a Amazônia fez crescer no imaginário brasileiro o desejo de ocupar o vazio
demográfico do norte do Brasil que era reconhecido mundialmente como o

novo paraíso da Terra e o novo Eldorado do desenvolvimento internacional.
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Brasileiros das várias regiões se deslocaram de sua terra natal na Marcha para

o Norte em busca da Terra Prometida no “paraíso amazônico”. Vários fatores
econômicos, sociais e políticos contribuíram para que a Amazônia inventada

pelos colonizadores europeus fosse habitada por trabalhadores que acreditavam na conquista de um novo Eldorado. Momentos de dificuldades econômi-

cas marcaram as vidas de famílias que tiveram de abandonar a seca do sertão

nordestino, que produziu a morte de cerca de 60 mil pessoas no último século,
o que assustou a população em plena Segunda Guerra Mundial, para vir para a
Amazônia em busca do sonho de se tornar ricos no novo Eldorado brasileiro.

Nesses cenários das diásporas construídas pelos movimentos coloniza-

dores, houve vários interesses pelas riquezas da Amazônia que encantaram o

olhar de gregos, troianos, europeus, asiáticos e brasileiros das várias regiões que
por aqui buscavam o paraíso. Em plena Segunda Guerra Mundial, o foco do

governo americano se voltou para a Amazônia em busca de um grande reservatório natural de borracha, considerada “ouro branco”. Criaram acordos internacionais, a maioria celebrada entre o Brasil e os Estados Unidos da América

que então investiam no país com uma quantidade relevante de recursos financeiros, pois na Amazônia havia grande quantidade de seringueiras produzindo
a borracha, porém o país precisaria dobrar a quantidade do material para suprir
a necessidade americana:

[...] fixaram-se as condições do fornecimento mútuo [...] entre os quais se
incluía a borracha [...] Acordos de Washington, celebrados a maioria entre

o Brasil e os Estados Unidos, e alguns, triangulares, incluíram também a

Inglaterra. O valor total desses acordos, pelos períodos que vigoraram, pode
calcular-se em mais de 300 milhões de dólares, excetuados os convênios
sobre a borracha. (Fonseca, 1970, p. 139).

Para alcançar esse objetivo, iniciaram-se intensas negociações entre as au-

toridades brasileiras e americanas, que culminaram com a assinatura dos Acordos de Washington. Como resultado, ficou estabelecido que o governo americano passasse a investir maciçamente na Amazônia. Em contrapartida, caberia ao

governo brasileiro o encaminhamento de grandes contingentes de trabalhadores
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para os seringais. No papel o esquema parecia simples, mas na realidade mostrou-se muito mais complicado (Fonseca, 1970, p. 140). Durante a vigência dos

convênios em questão, foi possível exportar para os EUA apenas 78.695 toneladas entre os anos de 1942 e 1947, em razão das condições precárias em que se
encontravam as regiões produtoras, muitas, com aspecto de abandono.

Para o governo brasileiro era uma oportunidade de “resolver” alguns dos

mais graves problemas sociais da época. Somente em Fortaleza, devido à seca e à
necessidade de mão de obra barata, reuniram-se cerca de 20 a 30 mil flagelados

(Silva, 2003, p. 53) e, assim, se conseguiu trazer para a Amazônia cerca de 20 mil

pessoas entre os anos de 1941 e 1942. A diáspora nordestina produziu degre-

dados que vinham para a Amazônia com suas famílias para fugir da seca, que

matava aqueles que teimavam em ficar esperando a chuva chegar. Para muitos,
era melhor morrer em busca de um novo Eldorado na floresta amazônica do
que enfrentar as misérias que a seca produzia no Nordeste brasileiro. Para o governo brasileiro, era interessante cumprir os tratados com o governo americano

enviando nordestinos visando à produção de borracha para o fortalecimento da
economia de guerra e criar a ilusão de que os estava salvando da seca.

O primeiro passo que o governo brasileiro deu em favor da Segunda

Guerra Mundial foi apoiar o governo americano convencendo trabalhadores
nordestinos a virem para a Amazônia como soldados da borracha. Eram ho-

mens que sofreram na extração do látex para produção de borracha para a

economia de guerra e depois foram abandonados, ignorados quanto a toda
e qualquer condição de dignidade humana, em plena selva amazônica. Esses

foram os primeiros a serem iludidos com a ideia de que iam para o “paraíso”
do planeta Terra. Contudo, na realidade, comeram o pão que o diabo amas-

sou para sobreviver à diversidade cultural que tiveram que enfrentar no bioma
amazônico. Para sobreviver, mataram muitos indígenas e morreram por falta
de conhecimento e capacidade de sobrevivência em terras desconhecidas.

Organizou-se, então, o Departamento de Propaganda e Imprensa do Go-

verno Getúlio Vargas (DIP), tendo à frente o artista suíço Jean-Pierre Chabloz,

principal responsável pela produção de todo o material de divulgação da “realidade”
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que esperava os nordestinos na Amazônia. “Além dos sentimentos patrióticos, outros subterfúgios foram usados. A propaganda enganosa apresentava a Amazônia

como um paraíso e Eldorado, oferecendo grandes possibilidades de enriquecimen-

to” (Silva, 2003, p. 61). Cartazes coloridos mostravam seringueiros colhendo baldes
de látex que escorria como água das grosas dos seringueiros. O propósito era mostrar que na Amazônia era possível ficar rico extraindo a borracha.

Nesse cenário, novas invenções aconteciam permanentemente na insti-

tucionalização dos processos oficiais de colonização da Amazônia. O governo

sempre buscava mostrar o bioma amazônico como paraíso natural do planeta

Terra com a presença abundante de água, terra e uma rica biodiversidade que
poderia gerar riqueza e uma vida promissora para quem se aventurasse a enfrentar as diversidades da floresta que ainda estava em pé e realçar a honra do
brasileiro em defesa da pátria ameaçada.

Tanto o soldado que se alista no quartel como o que se oferece para tra-

balhar nos seringais da Amazônia: um é o soldado da caserna, o aviador, o
marinheiro; o outro é o soldado da borracha, herói da Amazônia. Ambos
estão em igualdade de condições perante a Pátria. (Ferreira, 1991 apud Silva, 2003, p. 61)

Nesse contexto histórico, era mostrado aos nordestinos que, enquanto o

Nordeste produzia seca e terras amarelas, a Amazônia era um paraíso verde e
úmido que jorrava riquezas tiradas das árvores. Os cartazes de publicidade oficial eram produzidos com frases positivistas que vendiam uma ideia de otimismo para a colonização da Amazônia. Um dos principais slogans da publicidade

do governo para atrair os nordestinos era: “Borracha para a Vitória”. Essa frase

tornou-se o slogan oficial que contribuiu com o processo de mobilização rea-

lizada pelo governo para atrair os nordestinos. Espalhada por todos os lugares,
a colorida propaganda oficial garantia aos trabalhadores que eles teriam vida
digna e prosperidade assegurada. Os velhos mitos do Eldorado amazônico
ganhavam força no imaginário popular, levando os nordestinos a acreditar que
estavam sendo trazidos para o paraíso verde do planeta Terra.
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[...] a produção cultural amazônica, com sua mediocridade e despreparo
técnico, levou-nos a incansavelmente rever todo este processo, enfrentando

os obstáculos de uma historiografia inexpressiva e mentirosa, ausência de
arquivos organizados e rarefação de documentos. (Souza, 1984, p. 67)

No contexto da mediocridade dos processos de colonização, as re-

presentações da Amazônia que foram apresentadas aos nordestinos eram

de uma terra sem males. As imagens produzidas por Chabloz traziam uma
representação da Amazônia que não era real. Traziam a representação de
uma terra que jorrava leite e mel. Mostravam que o ouro branco saía de

árvores e poderia assegurar o desenvolvimento social e uma vida próspe-

ra para a nação nordestina. Era uma Amazônia inventada pela publicida-

de do governo federal para atender aos interesses da economia americana

em plena Segunda Guerra Mundial. Nada daquilo que era apresentado

aos nordestinos tinha conexão com a realidade dos seringais amazônicos.
Como diz o velho ditado popular: os nordestinos compravam gato por lebre. Eram literalmente enganados pela mídia do governo.

Souza (1978) nos mostra que o “ouro branco” da Amazônia trouxe muito

sofrimento aos trabalhadores que vieram como degredados de toda parte do mundo. Por outro lado, isso também possibilitou a formação de uma elite de famílias

comandadas por coronéis que enriqueceu com negócios realizados com a produção

da borracha. Os negócios produzidos pela borracha possibilitaram a construção de
grandes mansões em plena selva amazônica que mantinham uma chusma de mu-

lheres. “Os coronéis da borracha, enriquecidos na aventura, resolveram romper a
órbita cerrada dos costumes coloniais, a atmosfera de isolamento, e tentaram transplantar os ingredientes políticos e culturais da velha Europa” (Souza, 1978, p. 98).

Lima (2009, p. 33) nos mostra que foi construído um modelo perdulá-

rio da classe dominante dos coronéis da borracha que se formou e se desen-

volveu dando sustentação aos processos de desenvolvimento econômico em
diferentes momentos regionais. É possível identificar que ainda hoje a Ama-

zônia continua atraindo os interesses internacionais para a exploração da sua
biodiversidade natural e cultural.
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Para a compreensão da contemporaneidade, os estudos pós-coloniais

sobre a Amazônia (NENEVÉ, 2008, p. 159) revelam que os conhecimentos

humanos ainda guardam segredos ocultados sobre as sombras do passado desse bioma. Para ele, os vários períodos que a Amazônia passou atraíram dife-

rentes olhares que mostram uma diversidade de representações sobre o lugar.
Entretanto, ele assegura que nas últimas décadas, com a demarcação de limites
territoriais da Amazônia brasileira, a cobiça pelas riquezas da biodiversidade

florestal fez do lugar um verdadeiro inferno verde, onde homens e mulheres
travam aguerridas lutas.

Na contemporaneidade, várias pesquisas buscam compreender a causa

da destruição da fauna e da flora amazônicas. São estudos que classificam o

bioma como hileia amazônica, com uma riqueza vegetal que tem mais de 10

milhões de espécies vivas – grande parte dela ainda não estudada. Por conta
disso, atrai olhares de pesquisadores que a visualizam por outros ângulos.

Mesmo assim, nunca deixou de ser exótica e mitológica; continua apre-

sentando uma grande diversidade cultural que representa um arco-íris dos
povos amazônicos. As riquezas mitológicas ainda estão presentes nos conhe-

cimentos e saberes indígenas desses povos. Escritores renomados brasileiros,
desde o início do século XX, têm se interessado pelas fantasias contadas nos
mitos e nas lendas. Esse é o caso, por exemplo, de Mário de Andrade, que
escreveu uma de suas obras, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, baseado
em um mito de comunidades indígenas Taulipang, conforme registro do an-

tropólogo alemão Theodor Koch-Grunberg no início do século XIX. Outro
escritor, Euclides da Cunha, por sua vez, escreveu sobre esse povo nordestino
que sonhou em aqui ter uma vida melhor. Há também muitas lendas e contos

que encantam este lugar, inventados pela representação do imaginário popular
como o Boto Cor-de-rosa, a “Cobra Noratto”, entre outros mitos que fazem
parte das representações populares.

Por fim, podemos assegurar que as representações criadas a partir dos

processos de colonização inventaram diversas percepções da Amazônia tida
como o paraíso terrestre, transformada idealmente num Eldorado internacional que, na realidade, tornou-se um verdadeiro inferno na vida de muitos
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povos. Nesse cenário de representações sociais construídas no início do século XX, essa mesma Amazônia está sendo reconhecida mundialmente como o
santuário da humanidade, recriando assim os mitos da natureza intocada.

Essas representações ainda influenciam o pensamento ambientalista

dos brasileiros que veem o lugar como paraíso ecológico. Há até quem acredite
que a Amazônia seja o pulmão do mundo. Dessa forma, mesmo muitos dos

que vivem na região acreditam que sempre haverá mistérios não revelados.
Com isso, mesmo tão perto e ao mesmo tempo tão longe, a representação da
Amazônia produz um calor que fortalece o corpo e a alma.
A Amazônia e seus pontos geodésicos
Para Almeida (2008), na definição de Amazônia elaborada desde o pe-

ríodo da colonização até meados do século XX, não se demarcava um espaço

concreto. Classificavam-na como “selva”, com base no sistema natural, que por
sua força atravessou os tempos e a mentalidade das pessoas que viveram ou
vivem na região.

Pode-se dizer assim que tais esquemas interpretativos se mantiveram prote-

gidos por uma formidável muralha erguida por produtores intelectuais que
concederam sua autoridade científica... estas condições específicas de produção científica implicam, pois, uma conjunção particular de ideias e noções
difundidas e acatadas tanto por um público amplo, e difuso, quanto por um
público erudito, sem questionamentos profundos. (Almeida, 2008, p. 11).

Sem grandes questionamentos, a Amazônia transformou-se numa espé-

cie de caixilho baseado no quadro natural que havia no espaço. A preocupação
se deu em definir a legítima Amazônia a partir de interesses políticos gover-

namentais. Nesse cenário, não reconheceram o sujeito indígena e seringueiro.
Segundo Almeida (2008), com o advento da categoria “desenvolvimento”, após

a Segunda Guerra Mundial, especialmente nos países tidos como “subdesenvolvidos”, as formas de conhecer e pesquisar para fins industriais implicaram
em rápidas transformações. Dessa forma, as preocupações contribuíram para o
desenvolvimento da ideia de extrativismo na Amazônia.
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Num parecer do senador Álvaro Adolpho sobre o Plano de Valorização

Econômica da Amazônia, previsto na Constituição de 1946, diz-se que há
relatos que deixam evidente a preocupação com o fornecimento de matéria-prima para a indústria com a justificativa de melhorar o nível de vida das po-

pulações da região Amazônica (cf. Adolpho, 1951). Em discurso publicado no
Diário da Assembleia, no dia 29 de maio de 1946, Álvaro Adolpho relata que:

O aproveitamento do Vale Amazônico, Senhor Presidente, é um imperativo

da economia nacional e da nossa própria segurança. Ou a recuperamos pela
penetração colonizadora e por uma técnica apropriada às suas condições

peculiares, ou nos confessamos incapazes de conservá-la em nosso poder,
num mundo ávido de espaço para conter os excedentes das populações que
se multiplicam em progressão crescente.

Nesse debate político, com base nas peculiaridades da região e na ques-

tão tributária da Amazônia em função de sua economia, considerava-se que
o governo brasileiro se deparava, então, com um círculo vicioso: precisava de

recursos que não havia de onde tirar e a Amazônia dependia de um progresso

que o governo não proporcionava. Então, em 1946, com a nova Constituição,
a qual buscava uma maior equidade entres as regiões da nação, com preocu-

pação voltada para as regiões Norte e Nordeste, de acordo com Silva (2003),
instituem-se regras para a implementação e execução do Plano de Valoriza-

ção Econômica da Amazônia, pelo qual um novo procedimento constitucional

estabelecia o direito à posse de terras para os que já estavam ocupando terras
amazônicas, com o limite de 25 hectares para cada família.

Com base na Constituição de 1946, houve o reconhecimento do po-

tencial da Amazônia para o desenvolvimento econômico brasileiro, desde que

adotados meios para melhorar a condição de desenvolvimento para aqueles

que ali viviam. Nesse sentido, foi criado o Fundo de Valorização Econômica
da Amazônia, instituído pelo artigo 199 da nova Constituição, que estabelecia
regras para a implementação, valorização e execução do plano.

Esse programa concedia financiamentos com uma parcela de 3% do

total da receita de imposto federal durante o prazo de 20 anos consecutivos.
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Os argumentos que nortearam a sua execução no Legislativo incorporavam

uma avaliação crítica dos erros relativos às formas de imobilização da força

de trabalho recrutada para os empreendimentos instalados na Amazônia,
mantendo o princípio fundamental de um sistema repressor, que não contemplava medidas de livre acesso à terra e demais recursos naturais pelos

chamados (i)migrantes, impedindo-os de se constituírem uma força social
economicamente autônoma no contexto.

O artigo199 da Constituição Federal de 1946 estabelecia que:
Na execução do plano de valorização econômica da Amazônia, a União
aplicará, durante pelo menos vinte anos consecutivos, quantia não inferior
a três por cento da sua renda tributária. Parágrafo Único: - Os estados e

territórios daquela região, bem como os respectivos municípios reservarão

para o mesmo fim, anualmente, três por cento das suas terras tributárias.
Os recursos de que trata este parágrafo serão aplicados por intermédio do
Governo Federal. (Fonseca, 1970, p. 237).

A definição desse valor a ser investido na região Amazônica pela Cons-

tituição de 1946 acabou gerando outras preocupações que foram surgindo relacionadas a como investir ou onde investir os recursos constitucionais previs-

tos. Não havia uma definição precisa acerca de qual era o espaço ou segmentos
em que seriam investidos os recursos constitucionais na Amazônia. O único

critério que estava bem claro era que a aplicação dos recursos seria direcionada preferencialmente para a produtividade. O problema é que o conceito da

expressão “aplicação produtiva” era considerada subjetiva ou elástica e os eco-

nomistas não chegavam a uma definição exata acerca do que seria considerado
“produtivo” naquele período (Fonseca, 1970, p. 238).

Outro critério estava relacionado ao clima psicológico: havia a cons-

ciência de um valor pessoal, atribuindo valores e espaço ao desenvolvimento

pessoal que fazia com que os sujeitos visualizassem as problemáticas existentes,
criando assim um clima conducente à apatia. Assim, os recursos eram direcionados às populações amazonenses desfavorecidas, mas caberia distinguir entre
aqueles que eram realmente necessitados e os que estavam em condições de
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retribuir o que recebiam. O senador Álvaro Adolpho defendia uma raciona-

lização econômica que fosse obtida pelos povoamentos e pelos agrupamentos

das populações em núcleos sedentários que tivessem condições de produzir,
com a floresta, a geração de emprego e renda, cultivando e produzindo espécies
consideradas nobres no mercado nacional e internacional.

Nesse contexto histórico, no Senado da República, havia um tipo de

preocupação voltado à racionalização econômica. Por outro lado, no Poder

Executivo o governo tinha outras preocupações relacionadas aos espaços que

seriam definidos como região Amazônica brasileira, ampliando os territórios
que poderiam utilizar os 3% constitucionais previstos no fundo e gerados pelos impostos federais. Nesse contexto, as instituições de pesquisa defendiam a

ideia de uma Amazônia como categoria de “natureza selvagem”, desordenada,
vazia de homens e mulheres, que precisava ser ocupada, domesticada e integrada à economia nacional para que pudesse fazer parte do crescimento econômico nacional. Um de seus efeitos mais significativos passava pela necessidade de

se conceituar formalmente e de uma maneira considerada ao mesmo momento
científica e jurídico-formal o que se entendia por Amazônia.

Do ponto de vista natural, houve divergências abrangendo três critérios:

cobertura botânica, fisiografias e pontos geodésicos. Um dos critérios que figu-

ravam era a definição dos limites territoriais da região com base na cobertura

botânica. Essa era uma proposta defendida pelo senador Álvaro Adolpho num
projeto de lei que regulava o Plano de Valorização Econômica da Amazônia.

Desde Humboldt que se tem como região Amazônica a compreendida pela

grande floresta equinocial que cobre a planície úmida irrigada pelo maior
dos rios, a que denominou hileia. A cobertura botânica assinala a diferenciação geográfica e dá o caráter típico inconfundível da região. Toda a vida

do ecúmeno amazônico está subordinada às condições ecológicas impostas

pela floresta e pelo rio. A economia humana não podia fugir do imperativo

do meio. De modo que sendo a principal característica da região essa floresta típica é o principal fator dessa economia, é lógico que a delimitação da

região a que corresponde se faça por ela, isto é, pela fímbria dessa floresta,
no ponto de transmissão com terra de outra cobertura ou formação. De108

vemos observar que, com isto, grandes trechos dos estados do Maranhão,
Goiás e Mato Grosso ficarão compreendidos na área amazônica, que terá

de receber influxo dos recursos constitucionais. (Adolpho, 1951 apud Pinto;
Bastos, 2014, p. 131).

Nesse mesmo sentido, houve outro critério que foi desenvolvido pelo

Conselho Nacional de Geografia. O geógrafo Lúcio Castro Soares defendia o
critério fisiográfico que era baseado na rede hidrográfica, e este sugeria que a

região deveria ser compreendida com base em todos os municípios adjacentes

da Bacia Amazônica. Mas o critério que foi aprovado levou em consideração
outros meios que ampliavam os limites territoriais da Amazônia.

O critério aprovado foi proposto pela sociedade de amigos de Alberto Tor-

res, cuja limitação se daria por pontos geodésicos, o mais amplo em espaço,
pois apesar de a região Amazônica ser povoada não considerava os indí-

genas, e assim consideravam uma região ampla, mas com pouca povoação,
ficando assim o espaço amazônico “em que se estenderia ao sul até o paralelo de 16º em Mato Grosso, 12º em Goiás, e ao leste até o meridiano 44º

no Maranhão. Do paralelo a divisória subiria para o Araguaia até atingir os

12º e desde até o referido meridiano pela linha de limites Goiás-Bahia e
Maranhão-Piauí”. (Pinto; Bastos, 2014, p. 131).

O critério que passava pelos pontos geodésicos não se deu por conceitos

geográficos. De acordo com o geógrafo Moreira, foi fruto de uma acomodação
política em torno do uso dos recursos destinados pela Constituição Federal

de 1946, que acabou beneficiando alguns estados e territórios que estavam no
norte do Brasil (Moreira, 1958 apud Silva; Bastos, 2014, p. 131-132).

Para o geógrafo Eidorfe Moreira (1958), houve uma conceituação que

acabou legitimando uma perspectiva mais abrangente, cuja limitação foi por

pontos geodésicos que envolviam: conceito geográfico, conceito zoogeógrafo,

conceito político, conceito econômico e os respectivos delimitativos da região.
Com isso, os conceitos de paisagem, planície, rio, floresta, clima, homens e mu-

lheres tornaram-se um elemento apresentado consoante, embora considerado

‘fator geográfico por excelência’, por ser aquele capaz de modificar a paisagem
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e dar a ela significado, na Amazônia se tornou vulnerável. “Desta forma, a natureza se opõe a ele de tal maneira que o que faz é apenas tentar se adaptar aos
‘quadros naturais’” (Moreira, 1958 apud Silva; Bastos, 2014, p. 131).

Então, as discussões históricas para a delimitação do território amazônico

se construíram com base nos jogos de interesse do governo, do Senado e da sociedade feudal da época, que visava direcionar a aplicação do fundo constitucio-

nal previsto na Constituição de 1946. Para que se assegurassem esses interesses,
ocorreram várias irregularidades e nenhuma preocupação em relação aos sujeitos
que habitavam a Amazônia. O maior interesse estava centrado nos compromissos do Brasil no Tratado de Washington, que buscava direcionar os investimen-

tos do país para a produção da borracha, com a elaboração de leis que alteravam
a delimitação do território amazônico para o contingenciamento de verbas públicas, a fim de atender aos interesses internacionais. Dessa forma, aqueles que

realmente trabalharam e sofreram com as diásporas ficaram esquecidos e abandonados pelas políticas públicas dos programas colonizadores da Amazônia.

A contextualização da colonização da Amazônia mostra que os interesses

do Estado brasileiro não foram apenas os de constituir a integração do país, mas

de atender aos interesses do capital internacional. Nesse sentido, a Amazônia foi
constituída por ações focadas em valores economicistas que ignoravam o desen-

volvimento humano. A falta de avaliação desses planos e o desconhecimento da
população que habitava a região demonstram que a maioria estava alheia aos dados e estudos socioeconômicos e culturais, uma vez que não existiam canais para
uma troca de experiências entre Estado e sociedade. Além disso, os resultados

produzidos deixaram aparente discrepância entre a proposta e o que realmente
foi implementado na constituição da Amazônia brasileira.
Considerações Finais
Com este estudo, podemos reconhecer que os imaginários das almas do

lugar são tão complexos que alguns fatos históricos se tornaram verdades naturais criadas por pessoas que jamais fizeram parte ou vivenciaram as diversidades culturais presentes nos ambientes amazônicos. Para muitos, na contem110

poraneidade, os únicos protagonistas que estiveram presentes na formação da
Amazônia foram apenas os povos indígenas. Poucos sabem e reconhecem que

outros povos foram trazidos para ocupar o vazio demográfico de uma Amazônia que era habitada por diversos povos que não tinham o reconhecimento

da cidadania brasileira. Na realidade, a Amazônia era constituída de vários

territórios de natureza e cultura de diferentes povos. E é por tudo isso que a
Amazônia é muito mais do que os fatos históricos que foram inventados para
a formação de sua cultura e identidade.

Com base nos pressupostos históricos dos fatos que revelamos, reco-

nhecemos que na contemporaneidade temos uma Amazônia que é resulta-

do das verdades e mentiras dos sujeitos que protagonizaram a formação dos

entre-lugares desse bioma. São povos indígenas, seringueiros, garimpeiros,
agricultores e ribeirinhos que constituíram uma Amazônia formada por
diversas culturas e povos. Alguns reconhecidos, outros silenciados e outros

ainda que tiveram sua cidadania negada pela arrogância do pensamento colonizador ocidental. É preciso que outro olhar contribua para descolonizar

os pensamentos que foram colonizados por fatos que não correspondem ao
que os diversos povos viveram na formação da Amazônia.

Nesse cenário de verdades e mentiras, podemos buscar para encontrar

o caminho proposto por Nietzsche (2009) para a verdade: “O que é a verdade,

portanto? Um batalhão móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos”.
Nesse prisma, não acreditamos que as verdades sejam decisivas, mas reconhe-

cemos que as reflexões presentes neste estudo podem nos ajudar a refletir que
certas coisas são verdades enquanto não conhecemos outras verdades.

Buscamos mergulhar nas relações de poder que viveram os sujeitos do sé-

culo XIX para compreender a contemporaneidade. Mergulhamos nas marcas culturais deixadas pelos seringueiros e povos indígenas para a formação da identidade

de território carregado de ilusões de muitos que vieram em busca de uma vida digna e acabaram sofrendo perdas e danos para construir uma nova história de vida.

As diásporas amazônicas promoveram vários deslocamentos que deram

origem a outras identidades culturais com os processos de colonização que

ocorreram nos últimos séculos. Houve a formação de novas identidades cultu111

rais que foram constituídas por políticas públicas de Estado que criaram novos
hábitos e costumes na consolidação de movimentos históricos que inventaram

outra Amazônia. Foram construídas novas identidades, algo ocasionado pelas
diásporas dos colonizadores que não reconheciam nenhum grau de humani-

dade para os povos indígenas e os nordestinos que vieram colher seringa para
atender às demandas do governo brasileiro em tratados internacionais.
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CAPÍTULO V
O ARQUIPÉLAGO DA CULTURA E IDENTIDADE SURDA
NA AMAZÔNIA
João Carlos Gomes
Danilo Ramos

A cultura e identidade surdas nos arquipélagos culturais
Na perspectiva dos Estudos Surdos, as ilhas dos arquipélagos culturais no

contexto amazônico estão ligadas às diversas diásporas amazônicas que permitem refletirmos as diferentes culturas e identidades que revelam do ponto de vista literal e metafórico as representações culturais de resistência dos povos ama-

zônicos. Cruzar as fronteiras das relações interculturais na contemporaneidade
contribui sobremaneira para movermos livremente entre os territórios simbólicos que demarcam simbolicamente os limites e possibilidades para a construção

de diálogos interculturais. Reconhecemos que esses movimentos, que tendem
a desestabilizar e subverter as tendências das culturais e identidades fixas, nos

levam a construir diálogos interculturais com diferentes culturas que contribuem

com os movimentos de resistência que nos levam a compreender a diversidade
de manifestações dos grupos que se reúnem sob as diferentes identidades.

Nesse contexto em tela, compreendemos que a concepção de “arquipé-

lagos culturais” é uma forma metafórica que identificamos para reconhecer os
diversos grupos étnicos que dividem em ilhas. Esses agrupamentos sociais pos-

suem uma rede de comunicação com diversos signos linguísticos que revelam
uma carga simbólica de artefatos culturais que fortalecem entre si as identidades

culturais. Por mais complexas que sejam essas ilhas, elas produzem representa-

ções simbólicas com diversas manifestações culturais que tornam instrumentos
de resistência de defesa da cultura e identidade dos povos amazônicos.
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Na contemporaneidade, muito se tem falado da necessidade da aces-

sibilidade, inclusão, diversidade, políticas linguísticas, equidade, empatia, responsabilidade social e outros termos correlatos para a cultura e identidade sur-

da. Todavia, reconhecemos, nas vivências diárias com as pessoas surdas, esses

conceitos que possuem uma complexidade que exigem novos olhares sobre as
identidades surdas. No campo dos estudos da diversidade cultural, as refle-

xões do sociólogo franco-congolês, Serge Katembera (2020), sobre o direito
à ancestralidade e às formas de conhecermos as nossas origens, nos leva a reconhecer que as identidades surdas se constroem na dimensão da alteridade (capacidade de reconhecer o outro na diferença). Ele nos mostra que isso

ocorre primeiro através do olhar do outro. Segundo, através do lugar que lhe é
atribuído em determinada sociedade.

Para Katembera (2020), a dimensão da alteridade é basicamente a ma-

neira que uma pessoa vem a se identificar partindo do lugar de fala. Esse lu-

gar, muitas vezes, trata-se de onde a sociedade quer confiná-lo para viver o
silêncio da sua alteridade. Ele nos mostra que há também outra dimensão que

serve como contraponto à perspectiva da alteridade: a da autoimagem. Essa
definição leva em conta que o sujeito pode reconhecer sua própria identidade
trocando-se a pergunta “de onde você é?” por “quem sou eu?”.

Ao se modificar a perspectiva, as duas perguntas passam a ter o mesmo

significado e almejam a mesma finalidade: revelam a identidade do território
de quem fala. Evidentemente, também seria um erro tentar fixar a identidade

surda a um território ou a uma localização geográfica, embora esses elemen-

tos tenham sua importância. Contudo, é fundamental compreendemos que

as identidades surdas são muito mais fluídas do que fixas. Elas requerem uma
abertura de espírito para enxergar as dinâmicas de conservação das nossas cul-

turas e memórias. Nesse prisma, reconhecemos duas questões que motivam as
nossas reflexões: como de fato esses conceitos funcionam para a cultura e iden-

tidade surda? Será que na contemporaneidade estamos avançando nesse rumo?

Nesse cenário, Perlin e Miranda (2003, p.217) nos mostram que olhar a

identidade surda dentro dos componentes que constituem as identidades essen-

ciais com as quais se agenciam as dinâmicas de poder é uma experiência que se
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constitui na revelação da convivência do ser na diferença. Dessa forma, as orga-

nizações e as instituições, principalmente, na área da Educação, vêm tentando se
mobilizar em campanhas de inclusão e acessibilidade para as pessoas com deficiência ou necessidades especiais, principalmente devido à legislação vigente no

país que tem um forte perfil neoliberal que se consolida no discurso da inclusão.
No caso da comunidade surda, existe uma grande movimentação nacio-

nal na propagação e defesa da língua de sinais, a Libras, em função da vigência

da Lei n° 10.436/2002 e do Decreto n° 5.626/2005, que apesar de simbolizarem colossais conquistas, ocorrem imensas ilhas linguísticas entre surdos e

ouvintes, que causa barreiras que não contribuem para inclusão de surdos em
ambientes de predominância da cultura e identidade ouvinte.

Pensar nos ouvintes a partir dos surdos, é pensar a experiência vivida e a experiência pensada pelos surdos diante e com os ouvintes. Os ouvintes che-

garam e chegam a representar a tentativa de extermínio dos surdos. Ao se
mencionar o ouvintismo como problema, estamos chamando a atenção para
todas as experiências vividas e pensadas com os ouvintes, mesmo quando os

surdos foram excluídos da tomada de decisões. Os ouvintes exterminadores

são os que tentam acabar com a língua de sinais e com todos os tipos de

manifestações culturais advindas dos grupos surdos. Ao longo da história,
sempre tivemos tais experiências (os movimentos pelo oralismo; os progra-

mas de educação com base na língua falada; os avanços da medicina, tais
como os atuais implantes cocleares). Há também outras experiências vividas

e pensadas pelos ouvintes no convívio com os surdos, os ouvintes que se
engajam nos movimentos políticos surdos. (Perlin, 2003, p. s/n).

Dessa forma, a participação integral e efetiva desses sujeitos nos proces-

sos educacionais, tanto na educação básica quanto na superior, fica comprometidos no alcance de atender à diversidade existente no âmbito dessas diferen-

ças. Com todas essas barreiras, os surdos vivem como estranhos dentro de sua
própria casa, dentro da escola e dentro da universidade, vivendo como minoria

que, diariamente, enfrenta essa barreira linguística quase como estrangeiros em
seu próprio país, com a permanente negação da cultura visual.
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As experiências culturais do povo surdo são, por excelência, construídas
visualmente, tendo em vista que o sentido sensorial da visão é o que pos-

sibilita aos surdos perceberem o mundo ao seu redor através dos diversos

elementos visuais que lhe são oferecidos visualmente por meio da cultura
visual. E estas experiências culturais pautadas pelas visualidades favorecem

aos surdos desenvolverem culturalmente vários artefatos que refletem as
peculiaridades da cultura surda. (Strobel, 2008, p. 35).

Como parte da comunidade surda dentro de uma sociedade envolvente

marcada pela cultura ouvinte, têm sido recorrentes as afirmações que são os surdos
que têm que se virar para fazer a leitura do mundo e da palavra escrita em língua

portuguesa, assegurado nos pressupostos do bilinguismo mascarado. Essa moda-

lidade de bilinguismo tem como pressuposto básico que o surdo deve ser bilíngue,
ou seja, deve adquirir como língua materna a língua de sinais, que é considerada a

língua natural dos surdos e, como segunda língua, a língua oficial de seu país, sem
reconhecer que os surdos não precisam almejar uma vida semelhante ao ouvinte.

Os ouvintes, no afã da experiência ouvinte ser a que vale, buscam nos outros

a possibilidade de expressão da essência ouvinte. Nesse processo há ouvinti-

zação, pois acredita-se ser o melhor. Esses ouvintes estão enganados quanto
as experiências surdas. Assim, para esses ouvintes a lógica da civilização é

a que impera, ou seja, onde a civilização é a fala, a escuta, a leitura. Nesse

ponto, o ouvinte se converte num “colonizador” e diante do outro surdo

coloca uma falta, uma deficiência, uma menoridade, uma menos valia social.
Isso acontece em um mundo em que a escrita e o raciocínio que constitui o
poder sobre as leis, identidades, representações, determinações são baseadas
na fala. A partir disso, atribui-se ao outro surdo adjetivos degradantes, deprimentes, tais como: minoria linguística, minorias, menos válidos por não

ser iguais aos ouvintes, incapacitados, desabilitados, necessitados de “ter a
fala como o ouvinte tem”. (Perlin, 2003, p. s/n).

Na tentativa de descolonizar o pensamento ocidental sobre a cultu-

ra, numa perspectiva pós-moderna, Silva (2010) nos mostra que a concep-

ção de cultura têm construído discussões que buscam superar a tendência
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de hierarquização de culturas que por muitos séculos colocou em destaque

apenas a cultura do homem branco, europeu, cristão e heterossexual, visando, assim, dar visibilidade também às diversas culturas de povos minoritários (em representação política, não em quantidade numérica), tais como o

povo surdo. Nesse sentido, a cultura surda é tomada pelo viés pós-moder-

no multiculturalista do multiculturalismo que não considera uma cultura
como sendo superior à outra, mas destaca a importância de se valorizar os
aspectos culturais existentes em todos os grupos humanos.

Com esse olhar pesquisador, reivindicamos os pressupostos teórico de

Strobel (2009, p. 29), que defende a cultura surda como o jeito de ser do sujeito

surdo, considerando o jeito que eles entendem o mundo e de modificá-lo, a fim

de torná-lo acessível e habitável, ajustando-o com as suas percepções visuais,
que contribuem para a definição das identidades surdas e das “almas” das co-

munidades surdas. Isso significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os
costumes e os hábitos do povo surdo.

Nessa perspectiva Strobel revela que há grande dificuldades de a so-

ciedade entender a existência da cultura surda, porque a maioria das pessoas

baseia-se num universalismo, com a representação social da cultura surda sustentada na cultura ouvinte. Com isso, não levam em consideração que as experiências culturais do povo surdo são construídas visualmente, tendo em vista

que o sentido sensorial da visão é o que possibilita aos surdos fazer a leitura do
mundo através dos diversos elementos visuais que lhe são oferecidos por meio
da cultura visual. Dessa maneira, essas experiências culturais são pautadas pe-

las visualidades que favorecem aos surdos desenvolverem culturalmente vários
artefatos que refletem as peculiaridades da cultura e identidade surda.

Como fazemos parte da comunidade surda, buscamos refletir com

esse estudo como tal situação se aplica na prática, utilizando a etnografia

de si do pesquisador surdo Danilo Ramos, para que possamos compreender

como os surdos fazem a leitura do mundo e da palavra nas ilhas culturais

do contexto amazônicos. Na etnografia de si, reconhecemos que há uma
estilização necessária para que os atores sociais em interação, numa co-

-presença, considerando suas tensões internas e seu caráter fragmentário
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na construção da narrativa na primeira pessoa do singular. Nesses termos, a

narrativa da etnografia de si, apresenta-se como uma forma de revelar suas
experiências compartilhadas, revelando-se como memórias imagéticas e de

reflexões de questões que tornam explicitas a intenção não de “informante”,
mas de problematizador que busca comunicar e expressar a forma como os
sujeitos surdos fazem a leitura do mundo e da palavra.
Narrativas da etnografia de si
Minha família é composta, a partir de minha mãe, pelo nascimento

de três filhos. A primeira a nascer foi uma mulher, que se chama Marcela, o

segundo filho foi um homem, que se chama Rafael, e o terceiro sou eu, que me

chamo Danilo. Nós três nascemos sem nenhuma deficiência, sem nenhum tipo

de doença, naturalmente saudáveis. Tive uma infância normal. Naquela época,
eu conseguia escutar normalmente. Isso me possibilitou ainda hoje lembrar de

como era a voz da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, das minhas tias,
dos meus tios, meus primos e de alguns vizinhos próximos. Também recordo
de algumas canções. Consigo oralizar algumas palavras perfeitamente, pois tenho essas memórias auditivas, embora eu seja surdo profundo.

A minha infância aconteceu naturalmente até a idade de 6 anos, quando

eu acabei contraindo meningite, doença que acabou me deixando, como sequela, surdo. Esse período foi bastante difícil, pois minha mãe estava bastante
preocupada e eu tinha que ir a muitos hospitais com a esperança de que alguém

conseguisse ajudar. Ela foi ao Hospital de Base de Porto Velho e ao Hospital

João Paulo II em busca de solução. Naquela época as medicações eram bastante restritas e quase não havia medicamentos para tratar a meningite.

Toda essa procura acabou fazendo com que minha mãe conseguisse

juntar dinheiro para comprar medicamentos que pudessem me ajudar, por
exemplo, alguma vacina que possibilitasse minha recuperação. Nesse período

todo, que envolveu uma quarentena de 40 dias, eu estive internado no Hospital
Cemetron, em coma e sem esboçar nenhuma reação. Segundo a explicação de

um médico dada a minha mãe, o fator que permitiu com que conseguisse con121

tinuar vivo estava diretamente ligado ao processo de amamentação que tive, o

que possibilitou que meu corpo e as defesas dele se mantivessem assegurando
a minha sobrevivência. Passados os 40 dias em coma, eu finalmente voltei à so-

briedade e consegui acordar, porém voltar à movimentação foi bastante difícil,
pois estava bastante fragilizado. Em alguns momentos precisei utilizar cadeira

de rodas e, com o tempo e com a ajuda necessária, consegui voltar aos meus
movimentos normalmente.

Meu período de contato com a escola antes da surdez aconteceu nor-

malmente e não havia essa questão de preocupação com a inclusão, pois eu ain-

da não havia adquirido a surdez. Quando contraí meningite e me tornei surdo,
infelizmente, tive que ficar em casa, pois nem eu e nem minha mãe conheciam

escolas que fossem especializadas em trabalhar na educação de surdos. Esse

período em que fiquei em casa foi de aproximadamente 2 anos. Nessa época,
passei a acompanhar minha mãe no trabalho dela em um restaurante que vendia diversos tipos de alimentos.

Foi nesse restaurante, ao lado de um mercado pequeno, que minha mãe

conheceu a dona desse mercado e teve a primeira esperança de uma possível

escola que eu poderia estudar. Em certo dia, essa mulher, cujo nome era Maria,
chegou no restaurante e, em uma tonalidade de voz alta, começou a me chamar, acabando por estranhar a situação, pois eu não esboçava nenhuma reação
e continuava a brincar com meus brinquedos. Quando minha mãe percebeu
que Maria estava a um tempinho já me chamando e eu não respondia, pediu
desculpa e explicou a ela que eu era surdo.

Esse momento foi um dos momentos maravilhosos, pois a Maria trouxe

uma “esperança” para minha mãe dizendo a ela que não se preocupasse, pois ela
também tinha uma filha surda, fator que deixou minha mãe feliz, alegre e cheia

de indagações acerca de alguma escola especializada no trabalho com surdos,
pois ela procurava e nunca encontrava, e, como eu estava já há um longo período sem ir para a escola, essa demanda acabou tornando-se urgente.

Nessa conversa, Maria respondeu que existia uma escola que trabalhava

com as questões de inclusão e com surdos. Era o Centro Educacional Luterano
Cristão (CELUC). Essa escola cristã tinha como base pedagógica a inclusão
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de surdos no processo de ensino e aprendizagem. Era uma escola que somente inseria os surdos no sistema, posto que lá existisse um grupo de surdos e
um grupo de ouvintes. É importante destacar que, naquela época, não havia a
promulgação da Lei n° 10.436, de 24 de abril de 2002. Comecei meus estudos
nessa escola, mas realmente não me sentia bem e não conseguia desenvolver as
peculiaridades da minha língua.

No CELUC o que acontecia com mais frequência era a oralização, o

que dificultava meu desenvolvimento naquela escola. Nesse período, tive que

passar por uma mudança de residência e acabei conhecendo outra Maria, que

era surda. Como ela sabia mais sobre a Língua Brasileira de Sinais, começou

a me ensinar alguns sinais. Confesso que em alguns daqueles primeiros mo-

mentos, os sinais saiam meio que falhos, realmente “engatinhando na língua”,
mas a Maria sempre esteve ali, paciente, tentando de todas as formas que eu
incorporasse aquela língua ao meu cotidiano.

Com 6 anos de idade, comecei meus estudos na CELUC, onde perma-

neci até meus 9 anos de idade, quando comecei meus estudos na Escola Estadual Especial Professor Abnael Machado de Lima Cene (CENE) do Estado

de Rondônia. Ao entrar nessa nova escola, já sabia o básico da Libras, conhecia
meu sinal e alguns outros sinais, pois estava aprendendo realmente as questões
da sinalização. A minha experiência no CENE foi marcante, pois eu estava

num ambiente que era majoritariamente de surdos e surdas. Era maravilhoso,
pois o uso da Libras era constante.

No CENE, havia uma professora ouvinte que se chama Aldelina. Foi

ela que começou a me ensinar as questões acerca dos sinais e das muitas va-

riantes que existiam. Por conta disso, fui me desenvolvendo em contato com
essa professora e, com minha amiga Maria, quando chegava em casa, manten-

do contato ainda com outros surdos que ia conhecendo. Esse movimento de
entender minha língua e o uso dela me possibilitou a fluência na Libras com a

idade de 12 anos. Foi nessa idade que realmente conseguia me comunicar com
outros surdos de diferentes idades e contextos. Esse processo de comunicação

permitiu formular minha identidade, à princípio desconfigurada, pois antes

eu acreditava ter uma identidade ouvinte. Isso porque o uso da oralização era
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constante. Com o tempo, havia se tornado um verdadeiro sofrimento para o
meu desenvolvimento e reconhecimento da identidade surda.

Entretanto, essa oralização era uma constante, frequentava fonoaudi-

ólogos para aperfeiçoar o uso da fala, chegando a utilizar aparelhos auditivos

que infelizmente não contribuíram para o desenvolvimento cognitivo da fala.
O uso do aparelho apenas reproduzia barulhos e não sons que eu fosse capaz
de identificar. Com isso não via a necessidade de usar o aparelho coclear, o que
me causava um certo desconforto e frustração ao ponto de quebrá-lo. Com

a falta de utilidade do aparelho no meu desenvolvimento, buscava focar na
sinalização por meio do uso da Libras, em contato com a comunidade surda.

No CENE, estudei o Ensino Fundamental até o quinto ano. Depois,

concluí o Ensino Fundamental II na Escola Barão do Solimões. Nessa última
escola é que realmente voltou o sofrimento, pois eu era o único aluno surdo e

a maioria dos alunos faziam bullying. A maioria me chacoteava por conta da

minha surdez e chegavam ao ponto de, em alguns momentos, me atirarem bolinhas de papel. O que não deixava de ser uma agressão a minha diferença. Os

intérpretes da escola não tinham tanta habilidade na sinalização e os professores não estavam focados ou sequer preocupados em possibilitar uma comunicação de qualidade que permitisse meu desenvolvimento na educação escolar.

Minha mãe, percebendo o retorno ao sofrimento por causa da ora-

lização e dessas situações, foi até a Secretaria de Educação do Estado de
Rondônia (SEDUC/RO) conversar com o Secretário e reclamar acerca de

toda essa falta de cuidado e de profissionais que conseguissem tornar os
processos de ensino e aprendizagem melhor. Como não vinha tendo um

bom desenvolvimento escolar, como um adolescente com 13 anos de idade,
minha mãe estava preocupada com o meu crescimento intelectual. A partir
daí, necessariamente passei a ter um pouco mais de paciência, pois realmente as estratégias de ensino e aprendizagem da época para educação de
surdos não existiam e eram bem desvalorizadas e reduzidas.

Passado esse período, quando consegui concluir meus estudos no sexto

ano, mudei de escola e passei a estudar na Escola 21 de Abril. Nessa escola,
volter a me sentir realizado, pois havia uma sala na qual estudavam apenas
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alunos surdos, com profissionais capacitados para trabalhar metodologias diferenciadas e com o uso da Língua Brasileira de Sinais. Em alguns casos, havia

professores que conheciam pouco acerca dos sinais, mas conseguíamos nos
reinventar por conta de estarmos em um ambiente bilíngue.

Assim, estudei na 21 de abril por, mais ou menos, 2 anos, quando pre-

cisei mudar de escola, novamente, pois agora iria começar o Ensino Médio. A
nova escola onde iria estudar chama-se Major Guapindaia. Estudei naquela

escola junto com outros surdos, até que conseguimos concluir nosso Ensino
Médio. É importante registrar que, naquele momento, a Escola estava preparada para nos receber, pois possuía em seu corpo docente profissionais intérpretes de sinais, professores bilíngues e professores surdos(as), o que me fazia
sentir bastante feliz e motivado em estar ali!

Finalizamos o ensino médio e cada um dos alunos surdos seguiu a vida

naturalmente. Eu, particularmente, fiquei sem estudar por aproximadamente

4 anos, período no qual me dediquei a trabalhar. Após essa época, iniciei meus
estudos no ensino superior, na Universidade Paulista (UNIP), cursando Pedagogia juntamente com mais sete alunos surdos que estavam ali realmente

incluídos, não apenas inseridos. Lá havia intérpretes que revezavam e possi-

bilitaram essa comunicação e o processo de emancipação de cada um de nós.
Dessa forma, consegui concluir a primeira graduação no ensino superior em
três anos de estudo, me formando em Pedagogia, o que, para mim, foi mais que
um alívio, foi também uma conquista!

Enquanto sujeitos surdos, reconhecemos que temos de assumir o protago-

nismo das reivindicações da comunidade surda para conquistar espaços na edu-

cação básica e superior, para conseguir empregos, acessibilidade na consulta com
médicos e psicólogos. Sofremos vários tipos de exclusão devido às barreiras linguísticas. Permanentemente somos questionados ou avaliados de forma negativa

devido às barreiras linguísticas, principalmente com a escrita em língua portuguesa, que é uma língua oral que exigem que dominamos por ser a língua nacional.

O maior problema é que a grande maioria da sociedade envolvente des-

conhece a nossa cultura, identidade e língua. Reconhecemos a herança maldita

do pensamento colonizador que nos estigmatiza como preguiçosos, incapazes,
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enrolões e analfabetos funcionais por não dominar de forma culta a escrita em
língua portuguesa. Tudo isso sem falar do epíteto “mudo ou mudinho” com o
qual somos denominados de forma pejorativa pelo senso comum.

A língua portuguesa escrita de forma culta tem sido a grande barreira

linguística para a esmagadora maioria dos surdos. Como a Lei nº 10.436, de
24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais, assegu-

ra Libras não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa,
somos obrigados a dominar uma língua oral mesmo sendo surdos, o que é
absolutamente impossível, considerando as limitação que temos de compreensão fonológica da língua portuguesa de forma culta. Como não dominamos

a língua portuguesa com perfeição, temos dificuldades de aprendizagem da
escrita em língua portuguesa. Por outro lado, os nossos pais, a grande maioria

deles ouvintes, e os nossos professores na educação escolar passam por nossas

vidas tentando nos ensinar, mas temos dificuldades de compreender a fonolo-

gia da língua portuguesa. Aliado a isso, dificilmente encontramos professores

que entendam de verdade que o português escrito é nossa segunda língua,
acreditando que, só ter intérprete em sala de aula é suficiente para atender as
nossas necessidades de ensino e aprendizagem.

Às vezes fico imaginando se um ouvinte na mesma situação, dentro

do contexto educacional, principalmente na educação superior, tivesse que ler

todo o seu material didático em outra língua, sem o domínio pleno da língua,
como seria frente aos demais colegas que têm acesso e domínio linguístico direto e pleno, inclusive recebendo diretamente do professor, e ainda tivesse que
dominar essa outra língua na modalidade escrita? Tenho certeza que teriam as
mesmas dificuldades que os surdos enfrentam.

Essas qualidades estão dentro do conceito neoliberal de meritocracia,

que não levam em conta as diferenças culturais. Isso porque, mesmo sem a
paridade de recursos, um aluno surdo tem sempre que lutar mais, tem que fazer

mais, provar mais, sempre nos cabe ir além dos limites! Isso gera um mal-estar
constante que começa a nos acompanhar desde o ingresso na educação infantil

e que, ao longo da adolescência e da vida adulta, já se encontra incorporado

como parte de nossa vivência, mas não deveria ser assim. É necessário que
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tenhamos uma educação diferenciada, autônoma e intercultural e que seja no
contexto da cultura e identidade das línguas de sinais.

Em sala de aula recebemos textos e mais textos em língua portuguesa

sem nenhuma ajuda para compreendê-los eficazmente, pois os intérpretes, via

de regra, só traduzem a fala do docente: o restante é “problema do surdo”. O
surdo que se esforce, o surdo que pare tudo e se concentre em fazer igual ou

melhor que os ouvintes! A grande maioria de nós surdos é constantemente
limitada às informações do cotidiano, especialmente surdos que não têm flu-

ência na língua portuguesa (a grande maioria). A situação é tão crítica que é
muito difícil entender mesmo o que se passa em nosso próprio país através do
noticiário da televisão ou escrito.

Se existem ouvintes que têm dificuldades provocadas por questões socio-

econômicas para obter determinados tipos de conhecimentos, para os surdos nas
mesmas condições socioeconômicas, junta-se o fato de ter (quando tem) acesso

tardio a um aprendizado do português escrito, adquirir um pouco de fluência na
língua escrita, o que implica passar longe da produção de conhecimento propor-

cionada por pensadores, filósofos e teóricos. Essas limitações nos causam falta de
acessibilidade no campo da produção de conhecimento, justamente pela falta de

acesso às informações básicas para construir qualquer arcabouço intelectual, limitando, assim, os sujeitos surdos às discussões e pensamentos nas línguas de sinais.

Na condição de sujeito surdo, a nossa luta é permanente em defesa da

língua de sinais como língua natural do povo surdo. Temos que estar sempre

sensibilizando a sociedade que respeite a nossa cultura e identidade e compreenda que a nossa língua é gesto-visual, que se dá em outra perspectiva da língua portuguesa. Nota-se que os sujeitos não conseguem formar sua luta identitária de forma célere como os sujeitos da sociedade envolvente por questão

de isolamento em relação a outros sujeitos surdos. O que acontece, na maioria
dos casos, é o fato de o surdo nascer em uma família ouvinte e, por isso, não

ter contato com outros surdos até a adolescência. A formação de uma identidade surda, expressa por eles como apropriação cultural, se realiza a partir do

contato com surdos politicamente engajados em associações, escolas bilíngues,
eventos acadêmicos, entre outros.
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A pesquisadora e professora surda Karin Strobel (2008, p. 26), em seu

livro “As imagens do outro”, sobre a cultura surda, acredita que é essencial

entendermos que a cultura surda é como algo que penetra na pele do povo
surdo que participa das comunidades surdas, que compartilha algo que tem

em comum: seu conjunto de normas, valores e comportamentos. A professora
nos alerta que os surdos que não estão compartilhando esses valores não têm
o conceito de cultura surda formado, podendo se enxergar como pessoas estigmatizadas. O termo estigma, portanto, é usado em referência a um atributo

profundamente depreciativo, mas, na realidade, o que precisamos mesmo é de
uma linguagem de relações, não de atributos.

O orgulho surdo é um conceito bastante enfatizado pela comunidade

surda e uma noção estudada pela pesquisadora surda Strobel (2008). Essa noção indica um desafio com o qual os surdos se confrontam, posto que, na história dos surdos, os autores mais comentados dessa história são os ouvintes e não
os próprios surdos. São os ouvintes que têm a voz para falar da comunidade

surda sobre a qual eles dizem saber como é viver e ser como um surdo. Assim,
os surdos colocam as seguintes questões sobre os trabalhos escritos por autores
ouvintes sobre eles: “muitos autores escrevem bonitos livros sobre surdos, mas
eles realmente nos conhecem? O que sabem sobre a cultura surda? Eles sentiram na própria pele como é ser surdos?” (op. cit, p. 13).

Experienciar um contato com os surdos é muito diferente de ser um sur-

do. Não importa quanta empatia o ouvinte tenha, ele jamais será surdo e sua

posição na comunidade surda se define por essa contraposição. Será estabelecida
uma dicotomia: surdo versus ouvinte. O surdo é um sujeito visual, a comunicação

natural se dá através dos olhos. Já a comunicação para o ouvinte é pelos ouvidos,
e, como a sociedade envolvente em sua maior parte é ouvinte, essa pode ser
considerada colonizadora, posto que a maior parte das informações transmitidas
independentemente do idioma, sendo direcionada às pessoas que escutam.

É através do orgulho surdo que foi possível a nós escrevermos nossa pró-

pria trajetória histórica e cultural, possibilitando que hoje, dentro da Comunida-

de, que muitos tenham se tornado exemplos a serem seguidos, demostrando que
o surdo é capaz e pode ser uma pessoa politizada/intelectual dentro dessa socie128

dade ouvinte, ou seja, um sujeito ativo social e politicamente. Grande exemplo

disso é o número de surdos entrando em graduações, mestrados e doutorados no

país, apesar de todas as questões linguísticas envolvidas nesses processos, embora
tais casos estejam muito aquém em relação à quantitativo de ouvintes.

Para mostrar esse “outro” olhar e um pouquinho da minha história de

vida focando na minha trajetória escolar, que também é da grande parte dos
surdos, fui atrás de autores surdos para servir pressupostos teóricos dos meus
estudos. Temos grandes exemplos e que são referências nos Estudos Surdos no
Brasil, como a primeira surda doutora Gladis Perlim e mais especificamente
na Amazônia temos a vida e obra surda Shirley Vilhalva, que reside no Mato

Grosso do Sul – surda com descendência indígena guarani, mulher indígena

que teve muita força e muita coragem para descrever não a Amazônia, mas

uma coisa que temos em comum com as histórias sobre este lugar: a experiência daqueles que, pela dominação histórica e pelas conquistas mediadas por
leis, muito estudo e lutas ainda não conseguem ser compreendidos.
A necessidade da descolonização das ilhas culturais
As narrativas da etnografia de si realizado pelo pesquisador Danilo Ra-

mos nos mostra que as políticas públicas no Brasil ainda estão voltadas para
educação inclusiva, demostrando que na prática nunca deram certo, servindo

apenas justificar a inclusão dos diferentes no ensino regular. Na realidade nunca passou de uma teoria pedagógica de inclusão dos diferentes no ensino re-

gular, sem levar em conta a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem

da educação de surdo. Com isso não resta dúvida que existe a necessidade de

descolonização das ilhas da cultura e identidade surdo no contexto amazônico.
Pablo Gentili (1995), refletindo o que há de novo nas novas formas de

exclusão na educação, nos mostra há décadas que o neoliberalismo formula

uma promessa de qualidade total por meio de políticas de inclusão que se deriva da lógica mercantil, mas a promessa não é universal. Ele assegura que ocorre

porque a universalidade contradiz a própria dinâmica competitiva na qual ela
está fundamentada: sem competência meritocrática é impossível alcançar critérios
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de qualidade na distribuição do serviço. Sob essa perspectiva, a qualidade remete

ao estabelecimento de um rígido sistema de diferenciação e segmentação da
oferta educacional. Em suma, a qualidade somente pode ser conquistada através da flexibilização dos mercados educacionais.

Precisamos de novas práticas políticas e de novos discursos porque a realidade continua sendo injusta e brutal. Mas, principalmente, porque a reali-

dade também tem mudado e nossos velhos discursos, nossas velhas práticas

políticas são hoje pouco convincentes para as grandes massas que sofrem as
consequências da exclusão, a morte da esperança e a desintegração de suas
próprias vidas. (Gentili, 1995, p. 200).

Com base nesses pressupostos, os modelos neoliberais de educação

promovem novas formas de exclusão na educação. Podemos identificar, nas

narrativas da etnografia de si do pesquisador Danilo Ramos, que a modalidade

de educação inclusiva se apresenta como uma política de inclusão somente
física dos sujeitos surdos nos espaços educacionais ouvintes, ao mesmo tempo

em que sujeitos surdos não têm a tão reivindicada acessibilidade linguística,
assegurando que estão diante de um modelo que só promove a exclusão. Existe
uma enorme lacuna logística e humana para que tal política seja efetivada na

prática, considerando que as políticas públicas de Estado e Governos estabele-

ceram marcos legais para assegurar o uso da língua de sinais. É a mesma que,
em nome de certa unicidade totalizante, não prepara o sistema educacional
para integrar de fato tais os alunos surdos à educação escolar regular.

Dessa forma, como grupo etnicamente diferenciado, aos surdos era e

ainda é negada certa representatividade nas instâncias decisórias relativas à
educação escolar, considerando que não há consulta aos sujeitos surdos quanto

à implementação de políticas que os afetam em suas peculiaridades étnicas.
Tais questões na prática aparecem como lacuna e negligência, que podemos

reconhecer como um verdadeiro arquipélago da cultura e identidade surda, que
separam os ouvintes dos surdos com as barreiras linguísticas que o bilinguismo
estrutural não dando conta de promover a tão desejada inclusão no ensino
regular dos sistemas públicos e privados. Essas ilhas culturais formam arquipé130

lagos entre surdos e ouvintes fomentando processos de exclusão dos estudantes
surdos que são inseridos em processos de alienações da construção do conheci-

mento e promovendo baixa qualidade dos processos de ensino e aprendizagem.
O associativismo, nesse contexto, tem sido um estímulo para inserir essa
perspectiva inclusiva na luta dos surdos em âmbito nacional. Com o surgimento de um movimento nacional apoiado pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), a Federação Nacional de Educação e Integração dos
Surdos (FENEIS) e demais associações estaduais e municipais conseguiram a
aprovação de leis e decretos que, em diversas instâncias, asseguram aos sujeitos
surdos o reconhecimento legal de sua língua e o direito de usar a LIBRAS nos
espaços públicos, bem como o direito de ter intérpretes nos espaços educacionais. Mas, mesmo assim, ainda falta avançamos na consolidação de intérpretes
educadores para que haja uma melhoria dos processos de ensino e aprendizagem na educação de surdos na educação básica e superior.
Nesse contexto, Jacó da Silva Cruz (2020) assegura que se torna cada
vez mais importante compreender o papel e a atuação do intérprete de Libras
no contexto da Educação Superior, considerando que seu trabalho está relacionado com a interação comunicativa social e cultural para a inserção das pessoas
surdas que utilizam as línguas de sinais. Ela ressalta que sabemos que o reconhecimento da Libras como sistema linguístico é muito recente e o papel do
TILS educacional ainda precisa ser alavancado e compreendido nos contextos
da educação escolar para que se alcance melhores rendimentos nos processos
de ensino e aprendizagem dos estudantes surdos.

Para o intérprete da Língua Brasileira de Sinais realizar a mediação dos
processos de ensino e aprendizagem de sujeitos surdos em contexto educacionais torna-se necessário muita habilidade profissional. Isto porque é
preciso que o TILS não apenas assegure a acessibilidade de comunicação
em língua de sinais, mas que faça uma tradução cultural dos conteúdos
ensinados de forma simultânea. Não é fácil, porque essa modalidade de interpretação não tem tempo para pensar em suas escolhas lexicais. A falta de
conhecimento, experiência e formação específica acabam prejudicando os
processos de ensino e aprendizagem do estudante surdo que acabam ficando com déficit de aprendizagem dos conteúdos. (Cruz, 2020, p. 229).
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Por outro lado, Pereira e Rocha (2020) asseguram que outra problemática

encontrada no exercício da função do intérprete da Libras em sala de aula trata-

-se da resistência dos docentes em ter em sala outro professor, ou seja, considera
o intérprete também com o papel de educador. Na prática, alertam que não se

trata de promover o impedimento ao domínio em sala por parte do professor,
pois o objetivo do intérprete no espaço escolar não é apenas traduzir ou inter-

pretar, mas também o de favorecer e mediar a aprendizagem dos sujeitos surdos.
Neste sentido não se trata de o Intérprete Educacional (IE) substituir o
papel do professor. O professor é o responsável pelo planejamento das aulas, por decidir quais são os conteúdos adequados, pelo desenvolvimento e

pela avaliação dos alunos, todavia o IE conhece bem os alunos Surdos e a

surdez e pode colaborar com o professor sugerindo atividades, indicando

processos que foram mais complicados, trabalhando em parceria, visando
a uma inserção mais harmoniosa dos alunos Surdos. Para tanto, a responsabilidade tem de ser de todos e não somente do intérprete, posto seja ele

um mediador no processo educacional entre alunos e professores. (Pereira;
Rocha, 2020, p. 303).

Nesse cenário da necessidade das melhoria dos processos de ensino e

aprendizagem relacionados à educação de surdos, Fernandes (2020) nos mos-

tra que é de fundamental importância a promoção de práxis tradutória que
seja eliminado a possibilidade de o tradutor pesquisador amparar-se em uma

neutralidade dos espaços pedagógicos enquanto espaço ideológico do fazer
científico e educacional, considerando que o olhar cartesiano promove distanciamento, que pensa o objeto sem assumir a interferência que os afetos

constituídos entre sujeito e objeto podem incidir nos processos de ensino e
aprendizagem da educação de surdos.

[...] Nessa perspectiva, podemos compreender que as práxis de uso da língua de sinais entre surdos e ouvintes revelam lugares emergentes que ultrapassam o binarismo das culturas e identidades dos surdos e ouvintes. [...]

O povo surdo no mundo compartilha de uma experiência de percepção e

expressão por meio da comunicação gesto-visual, as línguas de sinais e a
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expressão corporal. Reconhecemos que as línguas de sinais coexistem com

os surdos, um povo mantido juntamente à sua língua e cultura à margem
da história. A marginalidade foi para os surdos mais que o lugar destinado

à cultura da invisibilidade, representou também a prisão da própria essência
do sujeito surdo, que, por sua vez, reside na práxis de superar as limitações e

assumir sua atividade criativa tipicamente humana diante do mundo. (Fernandes, 2020, p. 285).

Nesses pressupostos, Hall (2011, p. 73) corrobora nossas reflexões revelan-

do que esse tipo de transformação acompanharia a tendência em direção à uma

maior interdependência global, sob a qual colapsariam todas as identidades culturais fortes, e, ao mesmo tempo, produziria a fragmentação de seus códigos cultu-

rais. Com isso podemos vislumbrar tal fato, aparentemente, ao percebemos que,
dentro ou fora do movimento surdo muitos ouvintes se tornam simpatizantes da
comunidade, e, com o contato com a Libras, mas, principalmente no contato com
a Comunidade Surda, muitos desses até tornam-se ativistas da causa surda.

No contexto da identidade culturais dos surdos, reconhecemos que é

necessário ampliar o debate entre todos os surdos sobre valor da luta em defesa

da cultura e identidade surda frente à sociedade envolvente, pois essas “não são
e nunca serão unificadas...porque são irrevogavelmente produto de várias histórias e culturas interconectadas, pertencem a uma e ao mesmo tempo, a várias

“casas” (e não a uma casa particular (HALL, 2011, p. 89). Nessa perspectiva,
reconhecemos que a maioria dos surdos são filhos de pais ouvintes e, mesmo

sofrendo grande influência do mundo ouvinte, identificam a Libras e a comu-

nidade surda como lugar de pertencimento. Na concepção de Hall (2011) para
aquilo que ele chama de fechamento arbitrário é oriunda de um outro olhar
sobre o sujeito surdo que quer ser aceito como é, com sua identidade e sua diferença. Esse fechamento é necessário ao sujeito para a abertura de espaços de
subjetivação das identidades.

Gomes e Vilhalva (2020, p. 23) reconhecem que as mudanças provocadas

pelos processos de globalização neoliberal e pela crise de paradigmas da moder-

nidade nas sociedades contemporâneas têm provocado significativas mudanças
nos processos de ensinos e aprendizagens da educação de surdos sustentado nos
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paradigmas da educação inclusiva que merecem a construção de novos olhares
no contexto da educação básica na perspectiva da educação intercultural como
paradigma dos estudos culturais voltados para educação de surdos.

Do ponto de vista histórico os conceitos de educação inclusiva que ocorreram

por meio da realização da Conferência Mundial sobre Educação Para Todos,
em 1990, com lideranças mundiais buscando a promoção e a universalização
da educação com a base na reflexão dos modelos de globalização neoliberais

e excludentes, provocaram o surgimento de movimentos sociais voltado para

discussão da complexidade das identidades na perspectiva da interculturalida-

de. Na atualidade temos diversos grupos que reivindicam o direito a diferença
e a diversidade, visando a construção das identidades das diferenças como
forma de afirmação das suas próprias culturas e denuncia a discriminação a

que estão submetidos nos processos de ensino e aprendizagem na educação
escolar que não respeita a diversidade de comunicação de expressão no âmbito da educação básica. (Gomes; Vilhalva, 2020, p. 24).

No contextos dos grupos que reconhecem a diferença e a diversidade de

identidades na educação de surdos, reconhecemos o trabalho das associações de

surdos e de intérpretes na cidade de Porto Velho, que há décadas vêm se mobili-

zando através de ações afirmativas. A associação da comunidade surda de Porto

Velho vem ganhando protagonismo e força política com grandes mobilizações

junto aos poderes Executivo e Legislativo, conseguindo aprovar a Lei municipal

de Libras, a criação e implantação da primeira Escola Bilíngue da região Norte.
A Lei municipal e estadual reconhece a profissão de intérprete, conseguindo ain-

da fazer com que os concursos para tradutor e intérprete ocorressem na Câmara
Municipal e na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, possibilitando
o acesso de vários surdos ao ensino superior nas instâncias públicas e privadas.

Como parte desse esforço no setor educacional, as associações de surdos

através de seus membros, conseguiram ocupar lugares emblemáticos para a comunidade surda na educação superior, primeiramente como intérpretes e pos-

teriormente como professores surdos e ouvintes bilíngues, abrindo o caminho
para a implantação do Curso de Letras LIBRAS na única universidade pública
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de Rondônia à época, a UNIR. Considerando que o contexto da Universidade

Federal de Rondônia por iniciativa dessas associações de intérpretes foi criado

um projeto específico para a área, o UNIR Azul, cujo objetivo principal tem
sido assegurar o acesso dos surdos à universidade.

Como reflexo dessa luta, é notável os impactos positivamente em vários

setores da UNIR, como, por exemplo: o Mestrado Acadêmico em Letras, que

além de ter alunos surdos, possui vários trabalhos de dissertação na área de Libras, inclusive, promovendo a formação de surdos mestres, sendo a professora

surda Indira Simionatto Stedile Assis Moura, que entrou para a história da co-

munidade como a primeira surda Mestre em Rondônia, abrindo caminhos para
outros surdo, tais como: Amarildo Espíndola, Magno Prates, que concluiriam

seu mestrados, assumindo protagonismo na educação superior. Além desses, te-

mos também a professora surda Greice Kelly Nascimento e Danilo Ramos que
estão na fase final de consolidação dos seus mestrados acadêmico em letras.

Dessa forma, o Mestrado em Letras da UNIR, em função da quanti-

dade e qualidade de trabalhos na área de Libras (atualmente possui 20 disser-

tações defendidas e 3 em fase final)1 e pelo acesso desse quantitativo de surdos
(3 Mestres e 2 Mestrandos), virou referência da Região Norte, propondo um

caminho que pode apontar novos rumos na Educação Superior do povo surdo
frente às demais instituições de ensino superior da região norte do Brasil. Per-

ceber e reconhecer que a UNIR como referência na região norte, no entanto,
vai além desses dados iniciais, haja vista que, o Departamento de Libras é
composto por 50% de docentes surdos e 50% de docentes bilíngues em Libras, tendo criado um sistema pioneiro denominado BTILS2 para dar conta de

atender às demandas surgidas com a entrada de vários alunos surdos nos cursos
de graduação, bem como à demanda dos surdos estudantes do Mestrado.

Com esses cenários apresentados, podemos considerar a UNIR um dos

arquipélagos culturais no contexto amazônico que abriga a Comunidade Surda

composta por docentes surdos, alunos surdos, intérpretes efetivos, bolsistas,
1
2

http://www.mestradoemletras.unir.br;
Bolsa Intérprete: proposta feita pela Chefe do Departamento de Libras, na época a professora
Ariana Boaventura, e consolidada pelo apoio do professor Ari Ott, reitor à época.
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docentes bilíngues e discentes ouvintes. Nesse arquipélago os sujeitos parti-

cipantes da comunidade surda de alguma forma se envolveram com a Libras,
contribuindo na formação de uma comunidade plural em defesa das diferenças. Participar ativamente de um movimento social na defesa dos direitos humanos do povo surdo, tornou-se uma necessidade emergente da atual e futura
geração. Não resta dúvida que existe a necessidade permanente de formação
de novas lideranças para fomentar uma educação de qualidade para os surdos.

Não resta dúvida que a educação não pode tudo, mas ainda é dos prin-

cipais instrumentos de ascensão social para a conquista da cidadania. Apesar

de a diversidade surda ser quase sempre complexa devido às divergências entre

surdos oralizados e não oralizados, há que se acreditar em direitos comuns assegurados, independentemente da sua classificação de D.A (Deficiente Audi-

tivo) ou SURDO, pois juntos, unidos, todos podemos conquistar novas vitórias
através da luta e da articulação envolvendo a comunidade surda de cada lugar.
Nas ilhas das culturas e identidade surda: nem tudo são flores
Por meio de uma perspectiva culturalista que fomentou as principais

reivindicações relacionadas às políticas educacionais voltadas para os surdos,
podemos considerar a importância crescente das comunidades surdas no Brasil
e no mundo, certos de que, somente pelo protagonismo dos próprios atores sociais surdos e o incentivo das atuais e novas gerações de tradutores e intérpretes, fazendo a ponte entre as comunidades surdas e a sociedade ouvinte, é que

se conseguirá gerar uma maior consolidação das reivindicações das políticas
afirmativas em defesa da diversidade cultural nas comunidades surdas.

Acreditamos que as estratégias dos movimentos surdos locais, nacionais

e internacionais fomentam outros olhares que possibilitam ver o “povo surdo”
instituir-se enquanto sujeito que se constitui nos espaços dialógicos de relações
interculturais em defesa das línguas de sinais. As reivindicações dos movimen-

tos surdos contribuem para a construção do conhecimento em defesa da libras
como primeira língua, enfrentando as tensões provocadas pelas abordagens
colonizadoras, sejam elas referentes à língua portuguesa ou em relação às me136

todologias educacionais que negam a cultura e identidade surdos nos processos
de ensino e aprendizagem. Não resta dúvida que existe a prioridade de valori-

zação linguística das línguas de sinais para que se constitua de fato, enquanto
segunda língua para a maioria dos brasileiros, surdos e ouvintes.

O resgate histórico das diversas iniciativas que fomentam a língua de

sinais reveste-se de uma perspectiva etnográfica singular, que contribui para o
protagonismo dos surdos e suas comunidades. Nesse sentido, há de conside-

rar-se que a História para o povo surdo é transmitida entre seus pares numa
língua própria, com modalidade visual-espacial, e, como registro histórico, tem

sua validade como forma comunicação e expressão que manifesta a “visualida-

de sinalizada”, legitimando junto à comunidade acadêmica as línguas de sinais,
levando as universidade públicas a cumprir sua função social.

Por fim, consideramos que as narrativas apresentadas e refletidas com

os devidos pressupostos teóricos possam servir de reflexão acadêmica e educacional para sensibilizar as ilhas culturais no contexto amazônico, sobre a

necessidade emergente de reconhecer a cultura e identidade surda, como mo-

vimento de resistência, que precisa de reconhecimento da língua de sinais. Essa
necessidade se faz necessária porque os sujeitos surdos se apropriam da própria
história através de sua primeira língua, a Libras, ao inscrevê-la no campo dos

Estudos Surdos, enquanto perspectiva de construção de diálogos interculturais.
Esperamos que as narrativas refletidas neste ensaio não esgotem

os debates que ainda precisamos promover sobre os estudos surdos no
contexto amazônico. Os nossos desejos é poder ampliar os horizontes

dos estudos culturais, reivindicando junto à sociedade sua peculiaridade e
veracidade, enquanto instância válida de historicidade de reconhecimento da cultura e identidade surda. Temos a certeza de que outro mundo é

possível se construído com a diversidade das línguas de sinais e dos sujeitos surdos. Acreditamos que existe espaços em nós para aprendermos

e ressignificarmos nossas ações, revermos hábitos e até formas de pensar.
Em outras palavras, reconhecemos que somos seres inacabados em pro-

cesso de construção. E essa consciência de que somos seres inacabados
pode nos sensibilizar à busca permanente de novos conhecimentos.
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CAPÍTULO VI
REGISTRO LEXICOGRÁFICO EM SIGNWRITING DO DICIONÁRIO TRILÍNGUE CAPOVILLA PARA AS VARIAÇÕES REGIONAIS EM PORTO VELHO
Leoni Ramos Souza Nascimento
Ednara Brasil do Carmo Uchôa

Introdução
As implicações referentes à variação linguística local dos falantes da

Língua Brasileira de Sinais nos inquietaram a ponto de impulsionar uma
pesquisa que aprofundasse essa temática. No período de regência, durante o
Estágio Supervisionado, do curso de Licenciatura em Letras Libras, da Universidade Federal de Rondônia, com alunos surdos do Ensino Fundamental e

Médio em escolas públicas de Porto Velho, oportunizou-se a oferta da Disciplina Escrita da Língua de Sinais (ELS), ministradas pelos estagiários.

Nesse contexto, tornou-se perceptível o desconhecimento dos alunos

surdos à forma de registro da própria língua. Contudo, comprovou-se que no
momento em que tiveram contato, adaptaram-se e ficaram maravilhados com
a possibilidade de reconhecer os signos escritos e construir significados.

Diante disso, o objetivo desta pesquisa é coletar variações presentes na

língua de sinais e oportunizar o registro por meio da ELS, com o sistema de
escrita de sinais Signwriting, utilizando como instrumento de análise compa-

rativa o Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue Capovilla, evidenciando
as variações linguísticas regionais em Porto Velho.

Para a realização da pesquisa, utilizou-se a metodologia qualitativa.

Além disso, os dados coletados através de pesquisas foram por meio de en-

trevistas com surdos participantes ativos da comunidade surda portovelhense.
140

Para tal, foram escolhidos cinco sinais, que foram coletados para investigar as
variações linguísticas presentes e suas configurações. O mapeamento das con-

figurações de mãos (CM) dos sinais convencionados e utilizados pelos surdos
de Porto Velho representa a identidade e cultura dessa comunidade. Quando

os surdos têm acesso ao Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue (Capo-

villa; Raphael, 2008), muitas vezes não se identificam com alguns sinais que
estão lá representados, devido à configuração ser diferente, pois o dicionário
é uma tentativa de padronizar a Língua e tornar acessível a todos os adeptos.
Percurso Metodológico
Localizada na região noroeste do Brasil, a cidade de Porto Velho, ca-

pital do estado de Rondônia, comporta um celeiro linguístico. Desde a sua

fundação, recebe milhares de imigrantes. Estando geograficamente na Região
Amazônica, a cidade tem em seus limites a presença de etnias indígenas, que
assim como a comunidade surda formam a pluralidade cultural de Rondônia.

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) utilizada pela comunidade sur-

da dessa região apresenta variações regionais e, por isso, coletaram-se cin-

co exemplos registrando-se em Escrita da Língua de Sinais – SignWriting

(ELS-SW), em contraste com a Enciclopédia Trilíngue (Capovilla; Raphael,
2008). A escolha dos cinco sinais e a comparação com os sinais impressos na
Enciclopédia Trilíngue se dá pela relevância e representatividade desse material para as pesquisas acadêmicas.

O presente trabalho trará uma abordagem metodológica etnográfica e

qualitativa que, conforme Severino (2017), “refere-se a conjuntos de metodologias, envolvendo, eventualmente, diversas referências epistemológicas. São metodologias de pesquisa que podem adotar uma abordagem qualitativa”. Como mé-

todo de procedimento, utilizou-se o método Etnográfico, pois refere-se a uma
descrição cultural de um grupo social. Conforme conceitua Severino;

A pesquisa Etnográfica visa compreender, na sua cotidianidade os processos

do dia a dia em suas diversas modalidades, os modos de vida do indivíduo
ou do grupo social. Faz um registro detalhado dos aspectos singulares da
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vida dos sujeitos observados em sua relação socioculturais. Trata-se de um
mergulho no microssocial, olhando com lente de aumento. Aplica métodos

e técnicas compatíveis com a abordagem qualitativa (Severino, 2016, p.126).

Devido à relevância do Dicionário Trilíngue (Capovilla; Raphael, 2008),

o referido trabalho se caracterizará também como uma pesquisa bibliográfica,
devido às buscas de informações, com os dados já organizados e material escrito, conforme o conceito de Santos (2015, p. 24):

bibliografia é o conjunto de materiais escritos (gráfica ou eletronicamente)
a respeito de um assunto. Constitui uma preciosa fonte de informações com
dados já organizados e analisados como informações e ideias prontas.

Para assegurar e validar a coleta dos cinco sinais comparativos, utilizou-

-se como técnica de coleta de dados uma entrevista com acadêmicos surdos,
pertencentes da comunidade surda portovelhense. De acordo com Marconi e

Lakatos (2017), “a entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que

uma delas, mediante conversação, obtenha informações a respeito de determi-

nado assunto”. Ainda, conforme os autores (2017), tratou-se de uma entrevista
despadronizada e não estruturada, na qual:

O entrevistador tem a liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada. É uma das formas de poder explorar

mais amplamente uma questão. Em geral as perguntas são abertas e podem

ser respondidas dentro de uma conversação informal. (Marconi; Lakatos,
2017, p. 215).

Desse modo, o levantamento dos dados para a entrevista deu-se da se-

guinte forma: selecionamos cinco sinais aleatórios, sem a obrigatoriedade de

pertencer a uma única classe gramatical específica. Dentre os sinais escolhidos,

temos: (I) o sinal de AÇAÍ, no qual trata-se de um substantivo masculino,
referindo-se a um fruto típico da região amazônica; (II) sinal de COMU-

NIDADE, sendo um substantivo feminino que faz referência a um grupo de

indivíduos; (III) o sinal de RECLAMAR que se trata de um verbo; (IV) sinal
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de SUPERMERCADO, que corresponde a um substantivo masculino; e, por
fim, (V) o sinal da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no qual, o

sinal é único, pois pertence a essa região. Em outras regiões são construções

diferentes. Os sinais foram coletados no Dicionário Enciclopédico Ilustrado
Trilíngue (Capovilla; Raphael; Mauricio, 2015), em sua 3ª edição, volumes 1 e

2, e escolhidos com o auxílio de três surdos acadêmicos da UNIR, sendo todos
do curso de Licenciatura em Letras Libras e pertencentes à comunidade surda
de Porto Velho, com a faixa etária entre 20 e 30 anos. Eles também coopera-

ram respondendo a uma entrevista acerca das variações presentes nesses sinais
e a historicidade de cada um dentro do contexto da realidade da comunidade
surda portovelhense.

Após coletados e validados os sinais, identificamos as variações em

comparação ao dicionário mencionado. Registrou-se por meio de fotografias

as variantes locais; em seguida os sinais foram registrados em Escrita da Lín-

gua de Sinais, por meio do sistema SignWriting, no editor de texto on-line
conhecido como Signpudlle.

A escolha do registro dos sinais através desse sistema de escrita justi-

fica-se por ser uma representação gráfica fidedigna da Língua de Sinais (LS)
e oportunizar aos surdos de Porto Velho uma interatividade com sua língua e
cultura, já que esse método de escrita representa-os linguisticamente.
As variações linguísticas
Como maior representação cultural de um povo, a língua, num sentido

amplo, carrega uma marca autêntica de onde é falada, quais as implicaturas

e as formas que a difere de outros falares. Tecer um texto argumentativo e

descritivo sobre a fenomenologia variacional de uma língua é ter a certeza de

que as palavras não terão condições de delimitar todo o contexto linguístico,
de como as mudanças variacionais atuam em favor dos falares diversificados
numa língua. Sendo línguas específicas do Brasil, a língua portuguesa (LP) e a

Língua Brasileira de Sinais (Libras) apresentam especificidades linguísticas e
culturais para os falantes.
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Por toda a historicidade inerente à influência colonizadora, a LP, fala-

da em oito países, sendo o Brasil o maior país com número de falantes dessa

língua, é representada por modos específicos e diversificados em determinadas
regiões desse país continental. Do mesmo modo, a Língua Brasileira de Sinais, influenciada diretamente pela Língua de Sinais Francesa, atua de modo

diferente em cada uma das regiões brasileira. É sabido que tais mudanças não

afetam os significados etimológicos dos termos (palavras/sinais). Ao contrário,
o fenômeno variacional é justamente uma representação local dos falantes. A
forma como a linguagem se articula entre os falantes das línguas envolvidas
dá-se por meio das palavras, dos fonemas, da forma como se pronuncia, configurando-se num fenômeno linguístico variacional.

Todavia, ressalta-se a necessidade de observar as idiossincrasias e exem-

plificar como elas enriquecem o vocabulário de ambas as línguas. Num contexto sócio-interacional, mudanças linguísticas acaloram discussões em relação

ao que é prestígio e o que não é. Nessa linha vertical imaginária, dicotomizam

ideais do que é aceitável e o que seria inaceitável na utilização da língua. Até
que ponto tais discussões são relevantes? Sendo por desconhecerem os estudos

sociolinguísticos, relevam-se tais comportamentos classificatórios, no sentido
de verticalizar o que seja aceitável e o que não seria.

No entanto, por tratar-se de um estudo linguístico, tais atitudes tor-

nam-se inaceitáveis em contextos acadêmicos. Mapear variações linguística em

Língua Brasileira de Sinais e oportunizar o registro por meio de uma Escrita
de Sinais serão o intuito central deste trabalho;

A linguística tende a incorporar à teoria de um objeto pré-construído, a
língua, esquecendo a história social que a molda. Ora esse objeto pré-construído corresponde de fato a uma definição oficial, a língua do Estado, fruto

de uma unidade política: “A língua oficial está vinculada ao Estado. E isso
tanto em sua gênese como em seus usos sociais”. Ora, para que uma língua

entre outras se imponha como a língua legítima, é preciso um mercado
linguístico unificado, no qual o valor das diversas outras línguas e dos dia-

letos (sociais e regionais) seja medido em comparação à língua dominante.
(Calvet, 2002, p. 95).
144

Como forma de materialização do pensamento humano, a língua ocupa

um lugar de prestígio nas relações sociais. Todavia, há os que confundem lingua-

gem com o significado de língua. Ressalta-se que linguagem se define como uma
manifestação social da língua. Língua, segundo Salles et al. (2004), é considerada
viva quanto maior for seu índice de uso. Desse modo, como língua natural, a mani-

festação da linguagem natural, através de uma determinada língua, se dá por meio
da capacidade de expressão e reflexão dos signos (Baggio; Nova, 2017, p. 17).

Para Bagno (2002), as variações linguísticas são variações que a língua sofre

por diversos fatores, sejam eles culturais, sociais, históricos, geográficos, dentre outros.
As variações de uma língua podem ser por fatores geográficos ou sociais. Conforme
Calvet (2002), as variações geográficas consistem em uma língua que pode ser pro-

nunciada diferentemente ou ter um léxico diferente em diferentes pontos do terri-

tório, pois a língua evolui todos os dias tanto diacronicamente, ou seja, a língua sofre
mudanças com o passar do tempo, quanto sincronicamente, quando a língua que
está em uso num determinado momento. Sendo assim, percebe-se a existência de
diferentes formas para uma mesma palavra/sinal, de acordo com Finbow:

As investigações diacrônicas revelam que, numa comunidade de fala real, a
variação ao redor do núcleo que constitui a norma da comunidade entre itens

mais estabelecidos e itens mais inovadores é contínua. Porém, as formas anti-

gas não desaparecem no momento em que uma inovação surge; o processo de

mudança é gradativo. Itens léxicos e construções morfossintáticas que quase
nunca aparecem na comunicação ativa vernácula continuam a ser compreendidos entre os ouvintes durante muitos anos (Finbow, 2011, p. 93).

Ainda, segundo Calvet (2002), essas variações na língua classificam-se

como diastráticas, diatópicas e diacrônicas. Esse fenômeno ocorre igualmente
na Língua de Sinais:

[...] temos aqui três parâmetros: um parâmetro social, um parâmetro geo-

gráfico e um parâmetro histórico, e a língua conhece variações nesses três
eixos: variações diastráticas (correlatas aos grupos sociais), variações dia-

tópicas (correlatas aos lugares e variações diacrônicas (correlatas as faixas
etárias). (Calvet, 2002, p. 99).
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Esses parâmetros são objetos de estudo dos linguistas e permitem am-

pliar as possibilidades de estudo acerca das variações linguísticas e da formulação de conceitos, conforme define Monteagudo (2011, p. 20):

É sabido que a linguística estrutural funcional, pelo menos alguns de seus
representantes mais qualificados, contribuiu para a análise da variação sociolinguística intrassistêmica. Assim devemos distinguir variantes/varieda-

des diacrônicas e sincrônicas. O critério para identificar as primeiras é do
tipo cronológico [...] quanto às segundas distingue os seguintes eixos ou

parâmetros de variação: a) o eixo espacial, geográfico ou territorial: varian-

tes ou variedades diatópicas; b) o eixo social ou de camada sociocultural:
variantes e variedades diastráticas; c) o eixo da modalidade expressiva: variante e variedade diafásicas.

As variações linguísticas, portanto, podem ser analisadas por diferentes

óticas e viés.

As variações linguísticas na Língua de Sinais
Sendo um país com um vasto espaço territorial, o Brasil agrega falares

diversificados da língua portuguesa. Várias foram as influências que a língua
sofreu no território nacional. É sabido que o território brasileiro ocupado pelos

europeus já abrigava centenas de etnias indígenas, cada qual com sua língua
e cultura. Por meio de resistência, diversas etnias preservam nos dias atuais a

língua e as manifestações culturais, evitando a influência direta da língua ma-

joritária do colonizador. Oportuniza-se também registrar que línguas africanas
e europeias também influenciaram o português falado no país.

Para Salles et al. (2004), a dinâmica do uso da língua provoca um fenô-

meno social devido às variedades linguísticas em contato com as comunidades

minoritárias. Nesse sentido, os surdos, como uma minoria linguística, da mesma

forma como as diversas etnias indígenas e estrangeiros que se deslocam para o
Brasil, compartilham de uma língua e uma cultura em paralelo com a língua e a

cultura majoritária no território brasileiro, compondo a pluralidade cultural do

país. Nem sempre a forma de manifestação natural dos surdos, por meio da Lín146

gua de Sinais (LS), foi bem-vista na sociedade. Como uma forma de expressão

natural, a LS carrega traços linguísticos, que segundo os que a desconhecem,
tornavam-se ineficiente para a aquisição de uma língua oral. Devido a esse olhar
normatizador, os surdos, como minoria linguística, foram estereotipados durante
anos como pessoas dignas de reparação social, quando na verdade a língua já
ocupava um lugar sólido e produtivo para as comunidades surdas.

Para Quadros e Karnopp (2004), a linguagem em determinados prin-

cípios fazem parte do conhecimento humano, atuando na produção oral ou

visuoespacial, de acordo com a modalidade das línguas, falada ou sinalizadas,
na formação de palavras/sinais. Partindo desse princípio, entendemos que a

Língua Brasileira de Sinais (Libras), como uma língua cooficializada (Lei n°

10. 436, 24 de abril de 2002), representa uma manifestação de expressão e reflexão linguística/cultural para a comunidade surda. Do mesmo modo como a

língua majoritária de uma determinada nação, línguas minoritárias coexistem e

resistem às influências ditadas pelos falantes majoritários. Em outras palavras,
a Libras atualmente é reconhecida como uma língua natural para as comuni-

dades surdas e convive paralelamente com a língua portuguesa (LP), sofrendo
mudanças variacionais como qualquer língua natural.

Ressalta-se que as línguas apresentam diferenças em suas estruturas.

Contudo, não demonstram interferência em seus aspectos comuns à linguagem humana (Quadros; Karnopp, 2004). Sendo as LS independentes das lín-

guas orais, Strobel e Fernandes (1998) aponta que, na Libras, alguns dialetos

regionais reafirmam o caráter de língua natural. Para uma mesma cidade, o
sinal pode variar de acordo com a faixa etária, classe social e escolaridade da

comunidade. As variações linguísticas na Libras são influenciadas na estrutura fonológica dos sinais. A depender do lugar, um determinado sinal pode

variar de acordo com a Configuração de Mão (CM), Ponto de Articulação

(PA), Movimento (M). Tais unidades compõem os parâmetros primários das
unidades significativas para a construção dos sinais nas LS. Salienta-se que

as Orientações da palma da mão (Or.) e as Expressões Não-manuais (ENM)

também compõem o conjunto dos parâmetros das LS, sendo estes secundários.

147

Para fins ilustrativos, citamos o exemplo do sinal VERDE. Em algu-

mas regiões do país a CM é conforme o quadro oficial das Configurações de
Mãos, a de número 54, que na língua portuguesa representa a letra “V”, na

região Norte, sobretudo em Porto Velho, o mesmo sinal é feito a partir da CM,
conforme o quadro oficial das Configurações de Mãos, a de número 36, que
na língua portuguesa representa o numeral “5”. Para esse tipo de fenômeno

sociolinguístico, as variações históricas seriam as modificações que o sinal sofre
com o passar do tempo, de acordo com os costumes da comunidade sinalizante
que o utiliza (Strobel; Fernandes, 1998).

Torna-se extremante deselegante classificar a língua a partir do que é de

prestígio e o que não é prestigiada. Ou seja, tudo o que fugir à uma dita norma

é estigmatizado e não apresenta uma hierarquia linguística. Para essa divisão

social, no que se refere ao uso da língua, Baggio e Nova (2017) afirmam não
haver uma relação de superioridade ou inferioridade que classifique uma va-

riante de prestígio sobre uma variante estigmatizada. O contexto sociopolítico
e econômico que causa essas inferências nas relações linguísticas, resultando
numa divisão sociolinguística.

[...] Toda língua, qualquer língua, em qualquer momento histórico, em
qualquer lugar do mundo, nunca é uma coisa compacta, monolítica, uniforme. A principal característica das línguas humanas é sua heterogeneidade. Se

empreendermos uma viagem pelo Brasil, de Norte a Sul e de Leste a Oeste,
recolhendo os modos de falar das pessoas de todas as regiões, de todos os

estados, das principais cidades, da zona rural etc., vamos perceber que exis-

tem diferenças nesses modos de falar, diferenças que podem ser fonéticas,
sintáticas, morfológicas, lexicais, semânticas, pragmáticas...Há muita semelhança, também, mas são as diferenças que chamam mais a atenção e que

permitem classificar esses variados modos de falar. Quando você consegue
identificar os traços característicos de um determinado modo de falar a língua, você pode chamá-lo de variedade (Bagno, 2002, p. 41-42).

Variações linguísticas seriam as diversas formas de dizer a mesma coisa

a partir da experiência local e cultural que o falante tem por meio da língua.
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Logo, afirma-se que língua é a maior representação cultural para um povo. Para
a comunidade surda não é diferente. É sabido que, por anos, os surdos são vistos

como pessoas incapazes, enxergados pela deficiência e não pela diferença. Con-

tudo, a razão pela qual a Libras ocupa um local de prestígio para as comunidades
surdas é devido aos anos de retrocesso, vivido por surdos de todo o mundo, em
favor de uma forma de expressão ineficiente, que preconizava a oralidade.

Desde 2002, a história da comunidade surda do Brasil tem sido trans-

formada devido ao reconhecimento legal da Libras. Posterior a essa oficiali-

zação, políticas linguísticas foram implementadas, garantindo a acessibilidade

dos surdos a partir da Libras como primeira língua e a LP como segunda
língua. O percurso histórico que as LS precisou percorrer possibilitou, nos dias
atuais, maior respeito e visibilidade a uma língua rica, bela e estruturada.

A Libras é hoje uma língua visual-espacial reconhecida e visibilizada. A

demanda tem aumentado e a oferta de disciplina, em cursos superior, tem crescido. Para os que a desconheciam, torna-se oportuno apresentar essas especifi-

cidades variacionais e desmistificar a ideia de que cada país ou região tem a sua
LS. Por vezes, observa-se uma intransigência da parte de alguns em não aceitar

um sinal com variação. No entanto, a beleza da língua está justamente nessas
possibilidades variacionais, compondo assim o repertório lexical da língua.
Língua de Sinais e a Escrita da Língua de Sinais / Signwriting
A Língua Brasileira de Sinais (Libras), reconhecida oficialmente como lín-

gua natural das comunidades surdas do Brasil, através da Lei nº 10.436, de 24 de
abril de 2002, tornou-se um divisor de águas para a comunidade surda brasileira. A
visibilidade conquistada impulsionou conquistas inenarrável para quem conviveu
durante anos com a exclusão linguística. Justamente por conta dessa visibilidade
e garantia de políticas públicas, a educação dos surdos ganhou uma atenção dife-

renciada. Políticas linguísticas em favor do respeito e acessibilidade para os surdos
corroboraram para o aumento das pesquisas na área da educação de surdos.

A referida lei, reconhecida também como Lei da Libras, passou a ser

garantida através do Decreto Federal nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005,
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no qual, além de assegurar a acessibilidade linguística dos surdos, determina
a inclusão da disciplina de Libras como disciplina obrigatória nos cursos de

formação de professores, Pedagogia e de Fonoaudiologia. Contudo, todas as
Faculdades e Universidades tiveram até o ano de 2015 para se adaptarem-se

aos princípios do Decreto mencionado. Salienta-se que as Línguas de Sinais
(LS) são línguas universais, mas a Libras não é.

Cada País tem a sua língua de sinais, como tem na sua modalidade oral. As
línguas de sinais são línguas naturais, ou seja, nasceram “naturalmente” nas comunidades Surdas. Uma vez que não se pode falar em comunidade universal,
tampouco está correto falar em língua universal. (Daniel Choi et al., 2011, p. 4).

Segundo Quadros e Karnop (2004), a LS “contêm os mesmos princípios subjacentes de construção que as línguas orais (LO), no sentido de que
tem um léxico, isto é, um conjunto de símbolos convencionais e uma gramática”. As pesquisas que desvendam a estrutura da Libras, nos níveis fonológico,
morfológico, sintático, semântico e pragmático, contribuem para o desenvolvimento de estudos que auxiliam a comunidade surda conhecer e entender sua
língua. De acordo com Stumpf (2009, p. 7):
As línguas de sinais são consideradas pela lingüística como sistemas lingüísticos legítimos, de modalidade gestual-visual, capazes de proporcionar aos

surdos o meio apropriado para a realização de todas suas potencialidades

lingüísticas. [...] A Libras possui suas regras próprias e apresenta estruturas
sistemáticas em todos os níveis lingüísticos. Expressam sentimentos, estados psicológicos, conceitos concretos e abstratos, processos de raciocínio.

Nesses termos, para Lucinda Ferreira (2010, p. 36):
Todos os sinais que se incorporem ao léxico utilizam os parâmetros considerados gramaticais e aceitos dentro dessa língua. Isso constitui um doa aspectos que confirmam que a LIBRAS é um sistema lingüístico que constrói
a partir de regras, distanciando-as dos gestos naturais e das mímicas que
não possuem restrições para articulação. Mesmo os sinais com interferência
da língua oral, a serem incorporados à língua de sinais, obedecem às regras
e restrições de sua estrutura.
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A Libras como língua, embora seja legalmente reconhecida, carrega um

estigma, chegando a se configurar como um preconceito linguístico entre as pessoas ouvintes que compõem a maioria linguística do vasto território nacional.

Como cidadãos brasileiros, os surdos, assim como qualquer estrangeiro

que passa a residir no Brasil, carece de cuidados no que se refere ao aprendizado da língua majoritária (língua portuguesa) e as suas variações. O desafio encontra-se justamente nesse processo de alfabetização e letramento na segunda
língua. Barreto e Barreto (2015) pontuam que, no geral, não há a proficiência e
excelência na escrita da língua portuguesa (LP) para a pessoa surda devido aos
fatores linguísticos, sociais e educacionais.

Audrei Gesser (2009, p.56) afirma que “[...] o fato de a escrita ter uma

relação fônica com a língua oral pode e de fato estabelece outro desafio para o

surdo: reconhecer uma realidade fônica que não lhe é familiar acusticamente.”
Tratando-se da escrita da LP pelo surdo, a realidade não é diferente, pois por
ser uma língua oral é difícil o aprendizado e a obtenção da proficiência devido

às barreiras citas acima, porém é imprescindível que oportunizem ao surdo o
acesso à língua majoritária do país, pois a LP escrita desempenha uma importante função social dentro de um contexto de língua majoritária:

O maior desafio para o aluno surdo é que ele compreenda a língua como

prática social. O acesso a diferentes materiais escritos, portanto, é crucial

para ampliar o conhecimento linguístico do aluno e fazer com que ele consiga produzir textos coerentes em Língua Portuguesa até o final do 5º ano
(Revista Nova Escola, 2010).

O sistema e escrita de uma língua é algo muito importante, pois legi-

tima a história dos povos através do registro, acentuando a importância do
registro escrito da língua. Dessa forma, Stumpf (2009, p. 8) conceitua que:

As línguas são representações simbólicas, quer seja uma língua oral ou uma
língua de sinais, assim como suas escritas. Elas se constituem historicamen-

te ao longo da evolução dos povos como construções coletivas que resultam
em sistemas de representação.
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A escrita de uma língua permite que gerações futuras tenham acesso aos

acontecimentos do passado. Segundo Barreto e Barreto (2015, p. 54):

A escrita desvela a vida dos povos e gerações passadas. É o meio usado

na comunicação, pois possibilita tanto o registro quanto a recuperação do

conhecimento e da própria história. A escrita é também um suporte para

nossa memória. É através dela que organizamos nossa vida, registramos
nossos sonhos, projetos, descobertas e ainda expomos sentimentos e ideias
nos mais diversos gêneros, possibilitando a consulta individual posterior e
deixando também nosso legado para as gerações futuras.

Por longos anos, pesquisadores tentaram desenvolver um sistema de es-

crita que representasse a LS, pois é importante e fundamental que este, seja na
língua natural do falante, facilite a assimilação e o entendimento, conforme
Stumpf (2009, p. 8) evidencia:

Quando a criança escreve, ela expressa suas ideias graficamente, por meio de
um sistema cujo uso supõe a compreensão da sua forma de construção. Construir a escrita significa conseguir criar os elementos adequados à expressão

das ideias e estabelecer entre eles a relação apropriada que reflita no texto

a gramaticidade da língua. Para o usuário natural de uma língua, no caso as
crianças surdas usuárias das línguas de sinais, essa compreensão da estrutura

da língua acontece naturalmente ao ser posta em contato com a LS, como
acontece com a criança ouvinte quando adquire a língua oral de seus pais.

Tais inquietações em relação às afirmações de serem as LS ágrafas,

durante anos diferentes pesquisas passaram a investigar as possibilidades de
registro escrito das LS; alguns sistemas de escrita de sinais foram criados e
estudados. Os principais, segundo Barreto e Barreto (2015, p 63-66), são:

Notação Mimographie, publicada em 1822 por Roch Ambroise Auguste
Bébian (1789 – 1839), educador francês. [...]; Notação de Stokoe: Willian
C.Stokoe (1919 – 2000), linguista e pesquisador norte – americano, o

primeiro a reconhecer as Línguas de Sinais enquanto línguas naturais;
Hamburg Notation System (HamNoSys), baseado na notação de Stokoe, o
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HamNoSys é um sistema de notação fonética para uso de linguistas, não
um sistema de escrita para uso cotidiano; Sistema D’Sign: Paul Jouison
(1948 – 1991) criado em meados de 1990; Notação de François Neve: como
pesquisador na Universidade de Liége na Bélgica, Neve também desenvolveu um sistema de notação em 1996, a partir do sistema de Stokoe;

Sistema de Escrita das Línguas de Sinais (ELiS), foi criado em 1997 pela
Dra. Mariângela Estelita Barros e aprimorado em 2008. A ELiS é um
sistema de escrita linear da esquerda para a direita.

Para Barreto e Barreto (2015), “a maioria destes sistemas exige muito

treino e não são adequados para o uso diário por não serem intuitivos em sua

codificação”. Por essa característica de complexidade, os sistemas de notação
de língua de sinais acima citados não obtiveram êxito em contemplar todas as

estruturas que compõem a língua de sinais. Barreto e Barreto (2015) pontuam
que, em relação a esses sistemas de notação, “muitos são usados somente por
pesquisadores, ou até mesmo, somente por aqueles que o criaram”.

Em 1974, surgiu um novo sistema para notação da língua de sinais, o

sistema proposto é o SignWriting, que registra os sinais de forma mais espe-

cífica, contemplando a estrutura da língua de sinais em sua totalidade, pois,
conforme Barreto e Barreto (2015), “são registrados com precisão todos os
articuladores dos sinais, inclusive as Expressões Não Manuais (ENM), quando
necessárias ao entendimento”.

O Sistema de Escrita da Língua de Sinais Signwriting, segundo Barreto e

Barreto (2015), foi criado em 1974 pela então professora de dança norte americana Valerie Sutton, que fez uma adaptação de um sistema de notação de dança

chamado Dancewriting. O sistema de escrita mencionado, Signwriting, confor-

me Barreto e Barreto (2015), possibilita que os sinais sejam escritos em colunas
verticais de cima para baixo, tornando a escrita fidedigna ao que é sinalizado
visuoespacialmente1. Dessa forma, o que é sinalizado fica mais compreensível.

O Signwriting expandiu-se e, atualmente, conforme Barreto e Barreto

(2015), é utilizado por mais de 40 países. As pesquisas em escrita de sinais no Bra1

As Línguas de Sinais (LS) são conhecidas como língua visuoespacial, ou seja, difere das línguas orais apenas pelo modo de produção.
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sil iniciaram em 1996, pelos pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul, Antônio Carlos Rocha Costa, Márcia de Borba e Marianne
Stumpf. Esta última professora surda, que na época era doutoranda em compu-

tação, sendo orientada pelo professor Dr. Antônio Carlos Rocha Costa. Para os
autores (2015), o Signwriting possuí características próprias e cada grafema2 representa um fonema da língua de sinais e a forma como esse sinal é realizado.

Grande parte destes grafemas são visualmente icônicos, possibilitando uma
rápida associação com os respectivos fonemas. As principais categorias de gra-

femas representam de maneira visual a cabeça, a face, o tronco, os membros, as

mãos e os movimentos, outros grafemas representam as dinâmicas e o tempo.
Seus tamanhos são proporcionais entre si (Barreto; Barreto, 2015, p. 76).

As pesquisas na área da Libras estão em pleno desenvolvimento, fato este

que evidencia a Língua, bem como tudo que está relacionado a ela como por exemplo o método de escrita de sinais denominado Signwriting.
Análises e resultados
Como maior representação cultural de uma comunidade, a língua retra-

ta aspectos regionais em conformidade com a origem local. Todavia, os estig-

mas atribuídos às determinadas variantes devem ser elucidados com cautela,
apresentando as razões pelas quais não se devem estigmatizar o que é dito
como de prestígio e coloquial.

Segundo Calvet (2002), é salutar reconhecer que a língua se mani-

festa por meio dos seus falantes e é enriquecida diariamente através das

fusões que a ela são empregadas. Como foi exposto no capítulo anterior,
numa mesma localização, o repertório lexical de uma língua pode variar
conforme a estrutura social dos falantes.

Nesses termos, preconizam-se preconceitos linguísticos inerentes às clas-

ses sociais. Entende-se que essa discussão não deveria envolver fatores linguísticos e sim sociais. Oportunizar conhecimentos, acerca das variações linguísticas

numa determinada localização, torna-se um desafio em dias atuais, nos quais as
2

Termo utilizado para referir-se às unidades fonológicas que compõem a formação de um sinal.
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pessoas se envolvem cada vez mais com as redes sociais, comunicando-se, encurtando distâncias, tornando híbridas as relações linguísticas e sociais.

Devido a Libras envolver falantes de toda classe social, desmistifica-se

a ideia de uma dada padronização linguística, no qual está atrelada as comuni-

dades linguísticas serem pequenas, não havendo diferença de classe. Para uma

mesma região, numa determinada localização, os sinais variam conforme faixa
etária, gênero, classe social e formação acadêmica. Não significa dizer que tais

variantes se entrelaçam, causando interferência comunicacional entre os falantes. Ao contrário, essa fusão tende a enriquecer a língua e corrobora para um
maior repertório lexical para a Libras.

De acordo com a proposta deste trabalho, os dados referentes aos sinais

utilizados nesta pesquisa foram coletados e escolhidos com o auxílio de três
surdos, naturais da cidade de Porto Velho, Rondônia, acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia, sendo dois do curso de Licenciatura em Letras
Libras e o outro do curso de Licenciatura em Química.

Todos os três acadêmicos surdos pertencem à comunidade surda de

Porto Velho. Os envolvidos (os surdos) apresentam a faixa etária entre 20 e 30
anos e corroboraram através de uma entrevista realizada entre os dias 21 e 31
de maio. Entre as perguntas relacionadas às variações regionais da Libras, os
envolvidos apresentaram as variantes e expuseram a historicidade dentro do
contexto dos sinais utilizados pela comunidade surda portovelhense.

Para cada sinal coletado, apresentaremos a definição gramatical, a ima-

gem, a Configuração de Mão (CM), o contexto da palavra e do sinal, conforme
apresentado em Capovilla e Raphael (2008) e a representação do sinal em

SignWrinting. Desse modo, serão expostos cinco sinais coletados em Capovilla
e Raphael (2008), seguidos com as variações regionais portovelhense.

Nas Figuras 1 e 2, o sinal AÇAÍ é apresentado com duas variantes (Ca-

povilla; Raphael, 2008, p. 149). Para a variante da Figura 1, segundo Capovilla
e Raphael (2008), a região do Estado de São Paulo utiliza-se dessa represen-

tação em Libras para se referir ao fruto. Observa-se que na Figura 2, a outra
variante é utilizada na região norte do país. Diante do exposto, a Figura 3
representa a variante portovelhense para o sinal de AÇAÍ.
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Figura 1 – Sinal de AÇAÍ
Palavra e
Datilologia

Açaí
AÇAI

Classe
Gramatical

Figura
Representativa

Configuração de Mão

Contexto da palavra e
do Sinal
Fruto do qual se extraí uma polpa escura, muito apreciada
para consumo. É um
elemento precioso na
alimentação dos habitantes da Amazônia.
Sinal usado no estado
de São Paulo.

Substantivo
masculino

CM do Sinal

Escrita do sinal

Fonte: Capovilla e Raphael, 2008, p. 149.

A seguir, a Figura 2, representando a segunda variante para o sinal de

AÇAÍ (Capovilla; Raphael, 2008, p. 149).
Figura 2 – Segundo sinal de AÇAÍ
Palavra e
Datilologia

Classe
Gramatical

Açaí
AÇAI

Substantivo
masculino

Figura
Representativa

Configuração do Sinal

Fonte: Capovilla e Raphael, 2008, p. 149.
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Configuração
de Mão

Contexto do Sinal

Sinal usado no
estado do Pará.

Escrita do sinal

Na figura seguinte, Figura 3, observa-se a variante para o sinal de AÇAÍ

utilizado pela comunidade surda portovelhense.
Figura 3 – Variação do sinal AÇAÍ em Porto Velho
Palavra e
Datilologia

Açaí
AÇAI

Classe
Gramatical

Figura
Representativa

Configuração
de Mão

Sinal usado na comunidade surda de
Porto Velho. Segundo
os respondentes, essa
configuração foi convencionada, devido a
cor escura do fruto e
a passagem do mesmo na maquina para
extrair a polpa. Sinal
usado na cidade de
Porto Velho.

Substantivo
masculino

Configuração do Sinal

Contexto da palavra
e do Sinal

Escrita do sinal

Fonte: Coletado na entrevista realizada no dia 21 de maio de 2019.

Conforme visto, o sinal utilizado pela comunidade surda em Porto Ve-

lho é representado através de dois sinais. O sinal de representação da cor escura
e o segundo sinal refere-se ao fruto triturado. O conceito para o referido sinal
dá-se pelo fato do processo de trituração do fruto para a extração do creme.

A Figura 4 e a Figura 5 apresenta o sinal utilizado para se referir à co-

munidade. O sinal de COMUNIDADE em Libras, segundo Capovilla e Ra-

phael (2008, p. 639), é o mesmo para se referir a um agrupamento de pessoas,
ou seja, o sinal de GRUPO.
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Figura 4 – Sinal de COMUNIDADE
Palavra e
Datilologia

Classe
Gramatical

Comunidade
COMUNIDADE

Substantivo
feminino

Figura
Representativa

Configuração
de Mão

Contexto do Sinal

Sinal usado nos
estados de SP, SC
e RS.

Configuração do Sinal

Escrita do sinal

Fonte: Capovilla e Raphael, 2008, p. 639.
Figura 5 – Segunda variação do sinal COMUNIDADE
Palavra e
Datilologia

Classe
Gramatical

Comunidade
COMUNIDADE

Substantivo
feminino

Figura
Representativa

Configuração do Sinal

Fonte: Capovilla e Raphael, 2008, p. 639.
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Configuração
de Mão

Contexto
do Sinal

Sinal usado
no estado
de MS.

Escrita do sinal

Observa-se a variedade lexical que compõem a Libras. Duas variantes

utilizadas em regiões diferentes e que colaboram para agregar léxicos ao voca-

bulário da Libras. Do mesmo modo, a Figura 6 representa a variante do sinal
COMUNIDADE utilizada na cidade de Porto Velho.
Figura 6 – Variação do sinal COMUNIDADE em Porto Velho
Palavra e
Datilologia

Classe
Gramatical

Comunidade
COMUNIDADE

Substantivo
feminino

Figura
Representativa

Configuração
de Mão

Configuração do Sinal

Contexto do
Sinal

Sinal usado
na cidade de
Porto Velho.

Escrita do sinal

Fonte: Coletado na entrevista realizada no dia 21 de maio de 2019.

Para o mesmo sinal de COMUNIDADE (Figura 6), utilizado pela co-

munidade surda portovelhense, o referido sinal pode ser atribuído, a depender
do contexto, ao sinal de CONGRESSO ou CONFERÊNCIA.

A seguir, apresentam-se o sinal de RECLAMAR (Figura 7 e Figura 8),

retirados de Capovilla e Raphael (2008), nos quais manifesta-se também uma
variante regional em Porto velho (Figura 9).
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Figura 7 – Sinal de RECLAMAR
Palavra e
Datilologia

Classe
Gramatical

Reclamar
RECLAMAR

Verbo

Figura
Representativa

Configuração
de Mão

Contexto do Sinal

Sinal usado nos estados
de SP,RJ, CE, MG, DF
e RS.

Configuração do Sinal
Escrita do sinal

Fonte: Capovilla e Raphael, 2008, p. 1890.
Figura 8 – Segunda variação do sinal RECLAMAR
Palavra e
Datilologia

Classe
Gramatical

Reclamar
RECLAMAR

Verbo

Figura
Representativa

Configuração do Sinal

Fonte: Capovilla e Raphael, 2008, p. 1890.
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Configuração
de Mão

Contexto
do Sinal

Sinal usado no estado
de MS

Escrita do sinal

A seguir, a variante utilizada pela comundiade surda portovelhense.
Ressalta-se que a diferença entre o sinal utilizado na Figura 7 e na Figura 9
está apenas na Configuração de Mão (CM).

Figura 9 – Variação do sinal RECLAMAR em Porto Velho
Palavra e
Datilologia

Classe
Gramatical

Reclamar
RECLAMAR

Figura
Representativa

Configuração
de Mão

Contexto
do Sinal
Sinal usado na
comunidade
surda de Porto
Velho.

Verbo

Configuração do Sinal

Escrita do sinal

Fonte: Coletado na entrevista realizada no dia 21 de maio de 2019.

O próximo sinal, representado pela Figura 10, refere-se à SUPERMERCADO. Em Capovilla e Raphael (2008), o sinal é apresentado pela CM
‘S’, ao passo que uma das variantes portovelhense (Figura 12) apresenta, para o
sinal de SUPERMERMERCADO, CM “Y”.
Figura 10 – Sinal de SUPERMERMADO
Palavra e
Datilologia

Classe
Gramatical

Supermercado
SUPERMERCADO

Figura
Representativa

Substantivo

Configuração do Sinal

Configuração
de Mão

Contexto
do Sinal
Sinal
usado
nos
estados
de SP, RJ, PR,
CE, MG e PB.

Escrita do sinal

Fonte: Capovilla e Raphael, 2008, p. 2066.
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A seguir, as Figuras 11 e 12 representam as variantes utilizadas em Por-

to Velho para o sinal de SUPERMERCADO.

Figura 11 – Primeira variante do sinal SUPERMERCADO
Palavra e
Datilologia

Classe
Gramatical

Supermercado
SUPERMERCADO

Figura
Representativa

Configuração
de Mão

Contexto
do Sinal
Sinal usado
na cidade
de Porto
Velho.

Verbo

Escrita do
sinal

Configuração do Sinal

Fonte
Surdos pertencentes
a comunidade surda
de Porto
Velho.

Fonte: Coletado na entrevista realizada no dia 21 de maio de 2019.
Figura 12 – Segunda variante para o sinal SUPERMERCADO
Palavra e
Datilologia

Classe
Gramatical

Supermercado
SUPERMERCADO

Verbo

Figura Representativa

Configuração
de Mão

Configuração do Sinal

Fonte: Coletado na entrevista realizada no dia 21 de maio de 2019.
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Contexto do
Sinal
Sinal usado na
cidade de Porto
Velho.

Escrita do sinal

Em decorrência da variação, observou-se a mudança de CM entre um

sinal (Figura 10) com o outro (Figura 12) e a variação do sinal (Figura 11) bem
peculiar usado pela comunidade surda portovelhense.

Concluindo essa etapa de observação das variantes regionais portove-

lhense, em contraste com o léxico apresentado em Capovilla e Raphael (2008),
observa-se que o sinal para referir-se à Universidade Federal de Rondônia (Figura 13) é composto pela junção de dos sinais em Libras: ESTUDAR, UNIVERSIDADE, e pela soletação das letras do Alfabeto Manual: “N”, “I”, “R”.
Figura 13 – Sinal da Universidade Federal de Rondônia (UNIR)
Palavra e
Datilologia

Classe
Gramatical

Figura Representativa

Universidade
Substantivo
Federal de
feminino
Rondônia

Configuração do Sinal

Configuração Contexto da palade Mão
vra e do Sinal

Universidade
pública localizada
no estado de Rondônia. Sinal usado
no estado de SP.

Escrita do sinal
Fonte

Fonte: Capovilla, Raphael e Maurício, 2015, p. 2183.

Diante do exposto, segue a Figura 14 com a representação da variante

regional para referir-se à Universidade Federal de Rodônia – UNIR.
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Figura 14 – Variante do sinal da UNIR
Palavra e
Datilologia

Classe
Gramatical

Figura Representativa

Configuração
Contexto do Sinal
de Mão

Universidade
Federal
Substantivo
de Rondônia feminino

Configuração do Sinal

Sinal usado na
cidade de Porto
Velho.

Escrita do sinal

Fonte: Coletado na entrevista realizada no dia 21 de maio de 2019.

Considerações finais
Conforme apresentado neste texto, as variações linguísticas ocorrem

por diversos fatores, sejam eles sociais, culturais ou geográficos. Desse modo,
numa mesma localização, o repertório lexical de uma língua pode variar conforme a estrutura social dos falantes. O Brasil, por ser um país no qual recebeu
várias influências linguísticas, esse repertório lexical é, portanto, abrangente e

diversificado. Esses falares diversificados fazem parte da identidade e cultura
de determinados povos. Na Língua de Sinais não é diferente, uma vez que há

também o fenômeno da variação linguística presente, assim como nas línguas
orais. Essa variação foi o objeto de estudo deste trabalho, no qual objetivou-se
o mapeamento das variações linguística presentes na Língua Brasileira de Si-

nais, a fim de oportunizar o registro por meio de uma Escrita de Sinais, com o
método Signwriting, utilizando como parâmetro de comparação o Dicionário
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Enciclopédico Ilustrado Trilíngue, evidenciando assim as variações linguísticas
regionais da comunidade surda de Porto Velho.

Os dados referentes aos sinais utilizados nesta pesquisa foram coletados

e escolhidos com o auxílio de três surdos, naturais da cidade de Porto Velho,
Rondônia, acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia. Após análise

dos cinco sinais coletados, percebe-se que a variação de cada sinal está presente
na configuração de mão, movimentos, ponto de localização dentre outros. Alguns desses sinais coletados no Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue

recebem duas variações, como por exemplo as palavras açaí, comunidade e re-

clamar, que vêm apresentando duas variações utilizadas em diferentes estados.
As variações dos cinco sinais utilizados pela comunidade surda de Por-

to Velho, apresentadas nesta pesquisa, colaboram para o enriquecimento do
léxico da Libra. Além disso, a escrita de sinais que acompanha todos os sinais

é importante para a identidade e cultura surda, bem como para a divulgação
dessa modalidade de escrita.
Referências
BAGGIO, Maria Auxiliadora; NOVA, Maria da Graça Casa. Libras. Curitiba:
InterSaberes, 2017.

BAGNO, Marcos. Português ou brasileiro? Um convite à pesquisa. São Paulo:
Parábola Editoral, 2001.

BARRETO, Madson; BARRETO, Raquel. Escrita de Sinais sem mistérios. 2.
ed. Salvador: Libras Escrita, 2015.

CALVET, Louis-Jean. Sociolinguística: uma introdução crítica. São Paulo: Parábola Editoral, 2002.

CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walquiria Duarte. Dicionário
Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira. São Paulo: Editora Universidade, 2008. 2 v.

165

CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walquiria Duarte; MAURÍCIO, Aline Cristina. Novo Deit-Libras: Dicionário Enciclopédico Trilíngue da
Língua de Sinais Brasileira. 3. ed. São Paulo: Editora Universidade, 2015. 2 v.

FERREIRA, Lucinda. Por uma Gramática de Língua de Sinais. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 2010.

FINBOW Thomas Daniel A formação dos conceitos de “Latim” e de “Romance”. In: LAGARES, Carlos Xoán; BAGNO, Marcos. Políticas da Norma e
Conflitos Lingüísticos. São Paulo: Parábola. 2011. cap. 3, p. 89-113.

GESSER, Audrei. LIBRAS? Que língua é essa?: Crenças e preconceitos em

torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.

MARCONI, Marina Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos da Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2017.

MONTEAGUDO, H. Variação e Norma Linguística: Subsídios para uma

(re)visão. In: LAGARES, Carlos Xoán; BAGNO, Marcos. Políticas da Norma
e Conflitos Lingüísticos. São Paulo: Parábola, 2011. cap. 1, p. 15-46.

QUADROS, Ronice Müller; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais:
estudos lingüísticos. Porto Alegre: Artemed, 2004.

SALLES, Heloisa Maria Moreira Lima et al. Ensino da língua portuguesa para
surdos: caminhos para a prática pedagógica. Brasília: MEC/SEESP, 2004.

SANTOS, Antônio Raimundo. Metodologia científica: A construção do Conhecimento. Rio de Janeiro: Lamparina, 2015.

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo:
Cortez editora, 2016.

166

CAPÍTULO VII
A PERFORMANCE DO TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS: DIÁLOGOS E FRONTEIRAS NO ENSINO SUPERIOR
Amauri Moret
Vinícius Alan Maçal Mota

Introdução
O presente capítulo tem como objetivo refletir e travar uma discussão

epistemológica sobre a atuação do tradutor/intérprete de Libras, além das con-

tribuições e desafios encontrados por ele no ensino superior. Paralelo a isso, o
diálogo caminha em direção ao aluno surdo e abarca toda a sua formação aca-

dêmica. Para iniciar os estudos faremos um recorte na história apresentando
a trajetória dos tradutores/intérpretes de línguas em um apontamento mais

amplo. Partindo depois para uma localização do sujeito tradutor/intérprete de
Língua e de Sinais e de Libras no tempo e no espaço.

Os tradutores/Intérpretes de Libras alcançaram muitos lugares em todo

os espaços sociais. Neste sentido houve a necessidade de estabelecer uma legis-

lação específica, a fim de regulamentar a atuação desse profissional. Por ser um
ambiente mais procurado pelos surdos, a educação escolar recebe a maior parte

dos tradutores/intérprete de Libras. Portanto, é fundamental uma formação
pedagógica dos profissionais, pois traduzir/interpretar também é construir
sentidos na mediação dos conteúdos.

Na sala de aula, seja na educação básica, fundamental ou superior, ema-

na vozes e discursos no processo de ensino-aprendizagem do aluno surdo. No

ensino superior, torna-se mais evidente os discursos que desprestigiam a inte-

lectualidade e os níveis de conhecimento dos acadêmicos surdos. Diante desse
contexto de diálogos e de fronteiras, que se estabelece na educação superior, a
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performance do tradutor/intérprete de Libras merece destaque, uma vez que
ele promove uma interação e constrói as bases que sustentam as línguas envolvidas no ensino-aprendizagem.

Os Tradutores/Intérpretes de Línguas.
A atividade de tradução\interpretação é datada em cerca de três mil

anos antes de Cristo, pois foram encontrados relatos em hieróglifos no Egito;
fatos históricos que apresentam na Grécia e no império Romano. Lá também

se fazia presente o ato de traduzir e interpretar línguas. Há muitos relatos da
aparição dos tradutores/intérpretes na Idade Média, nas Cruzadas, na Idade
Moderna e nas expedições (Moret, 2017, p. 61).

Durante as expedições, Cristóvão Colombo tinha em sua tripulação

sempre tradutores de Árabe e Hebreu, mas ao chegar em terras habitadas por
indígenas ele percebeu que nada adiantava esses tradutores. As línguas faladas

por esses povos se tratava de novos dialetos desconhecidos por seus tradutores.
Desse modo, Colombo decidiu capturar alguns desses indígenas para ensinar-

-lhes o espanhol. Do outro lado, ocorreram fatos semelhantes, em que alguns

espanhóis findaram por ser aprisionados pelos aborígenes, que ensinaram seus

costumes e língua, caso fosse necessário seriam utilizados como intérpretes.
Segundo Paz (2012), as atividades praticadas pelos tradutores continuaram
inalteradas durante séculos que antecederam a Idade Média, período em que

a língua francesa predominava como língua dos nobres nos negócios e nas re-

lações internacionais. Somente em 1919, após a conferência de Paris, deixaria

de sê-lo visto que políticos exigiam a implantação do multilinguismo, dada às

aberturas comerciais com países anglo-saxônicos e demais países de origens
diversas favorecendo a língua inglesa.

Sem reconhecimento profissional, os tradutores eram requisitados para

traduzir o idioma das tropas inimigas. Sempre que um território era conquis-

tado, havia a necessidade de compreender a língua daquela região. Assim, os
tradutores foram ganhando destaque nas guerras. Seguindo o pensamento de

Lacerda (2015), nas conferências, no período das grandes guerras mundiais,
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em que veiculava mais de uma língua, o tradutor/intérprete se fazia presente
para realizar a tradução das línguas envolvidas.

No cenário brasileiro, o percurso dos profissionais tradutores e intérpre-

tes tem seu registro com a vinda dos europeus, pois eles utilizavam uma língua

totalmente diferente das línguas faladas pelos povos que moravam nas regiões
do Brasil. Seguindo o pensamento de Reis e Bagno (2016), o contato do in-

dígena com o homem branco, os portugueses, era feito por uma linguagem
gestual ou mediado por fotografias, imagens, recursos que buscavam estabele-

cer a comunicação. Nesse sentido, os tradutores e intérpretes codificavam essa
tentativa de comunicação em signos que fossem compreendidos pelos portugueses, como também pelos indígenas.

Os tradutores, conhecidos na época como “os línguas”, atuavam como

papel primário na ponte entre as línguas, mas o grande interesse dos europeus
era a demarcação de terras e a expansão do território conquistado. Os intérpretes participavam dos embates políticos, das relações econômicas e da imposição

cultural exercida pelos estrangeiros. “Nesse sentido, ‘os línguas’, pelo seu saber

linguístico, dispunham de uma dose de poder que fazia deles agentes cruciais nas

sociedades criadas ou recriadas pelo colonialismo europeu” (Faraco, 2016, p. 63).
Como o Brasil foi crescendo e se expandindo, os povos que não falavam

a língua portuguesa eram excluídos da sociedade, pois nesse processo de colo-

nização a predominância eminente consistia no uso obrigatório da língua do
colonizador. Ao colonizado restava suprimir sua língua natural para sobreviver

e aprender a qualquer custo o outro idioma imposto. Enquanto os indígenas

eram obrigados a aprender outra língua os intérpretes eram requisitados para

promover a comunicação para a exploração das terras, para as barganhas de
mercadorias e para as conquistas de povos ainda não conhecidos.

Nesse período colonial, a igreja observa “os línguas” e encontra neles

uma maneira de catequizar os indígenas e os negros, visto que eram povos que

não conheciam Deus. Para Reis e Bagno (2016) “os intérpretes, assim como o
ato da interpretação, sempre foram alvo durante todo o período colonial das

missões evangelizadoras das mais diversas Igrejas, católicas ou protestantes”.
Depois de evangelizados, os indígenas e os negros que aprendiam um pou169

co da língua portuguesa tornavam-se cristãos-intérpretes e colaboraram para

propagação da salvação para com seus pares. Eles mediam as confissões e as
atividades sacras promovidas nas missões evangélicas. No entanto, havia falhas

no processo, uma vez que não dominavam totalmente a língua nem tão pouco
conheciam profundamente a evangelização.

Reis e Bagno (2016) destacam que “na história da interpretação no Bra-

sil, delineiam-se alguns perfis específicos de intérpretes: ‘os línguas’, o intér-

prete militar e o dragomano”. A profissão do intérprete de línguas é tão antiga
quanto a história de surgimento do país. Nessa trajetória eles assumiram várias

posições e encontraram diversas ramificações. Portanto, o perfil dos tradutores
e intérpretes foram sendo moldados até a constituição dos profissionais que
atuam em várias áreas que necessitam de conversão de línguas.

A Trajetória dos Tradutores/Intérpretes de Língua de Sinais
Assim como no período colonial, a “igreja” foi a precursora na aparição

dos tradutores/intérpretes de línguas. Com a Língua de Sinais (LS), o percurso

dos profissionais também é semelhante. Os primeiros Tradutores Intérpretes
de Língua de Sinais (TILS) nasceram da necessidade de os surdos serem evangelizados, pois como não articulavam a língua verbal não poderiam confessar

seus pecados; logo, não tinham direito à salvação. “A questão interpretativa das

Línguas de Sinais, a princípio, deriva do contexto religioso” (Quadros; Perlin,
2007). Depois foi conquistando seu espaço em outros ambientes, primeiro pela

necessidade de comunicação da pessoa surda e segundo pelo estabelecimento
de leis e decretos que a determinam.

Os familiares das pessoas surdas assumiram papéis importantes na

construção histórica dos tradutores/intérpretes de LS, uma vez o contato que
possuíam com eles deram-nos habilidades inatas de tradução.

A atividade de tradução e interpretação, a princípio, foi exercida principalmente por pessoas que tinham contato com algum parente, amigo ou companheiro surdo. Nesse sentido, essas pessoas tiveram que aprender a língua
de sinais em contato com o surdo e ir estabelecendo, ao longo desse contato
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e da prática, um conjunto de conhecimentos e estratégias - linguísticas, cul-

turais, sociais, tradutológicas etc. O que lhes permitiu viver e exercer o papel
de intérprete de Libras (Rodrigues; Valente, 2011, p. 16).

De acordo com Rodrigues e Valente (2011), a luta do povo surdo pelos espaços sociais proporcionou a visibilidade da profissão dos
tradutores/intérpretes. Quanto mais os surdos buscam exercer a cidadania e brigar por direitos, mais surgem profissionais capacitados para
atendê-los. Influenciados pelo reconhecimento da Língua de Sinais, as
pessoas que tinham algum contato com a língua foram em direção ao
aperfeiçoamento, pois a demanda cresceu absurdamente.
O impacto desse desenvolvimento da LS refletiu também em outros locais como “as associações de intérpretes que em parceria com as
comunidades surdas, agiram em prol de melhorias para a categoria em
busca de profissionalização, conquistas sociais, culturais, linguísticas e
legislação” (Rodrigues; Valente, p.17).
Os tradutores/intérpretes de LS sempre existiram ao longo do
caminho percorrido pelo povo surdo e foram fundamentais em todas
as conquistas das comunidades surdas, participando de movimentos,
acompanhando e fazendo interpretações e facilitando o entendimento
de ambas as partes envolvidas nos discursos. Contudo, só ganharam destaque na sociedade e na mídia no momento em que eles buscaram por
reconhecimento linguístico e social.
Os Tradutores/Intérpretes de Libras
Considerando o pensamento de Quadros e Perlin (2007), a definição

do Tradutor e Intérprete de Libras (TILS) consiste na pessoa que domina

a Língua de Sinais do Brasil, bem como a língua produzida oralmente pela
maioria linguística desse país. No entanto, segundo a autora, o fato de saber a
língua não garante saber também traduzir. Por isso, é necessário qualificação

profissional, a fim de desenvolver técnicas de tradução e interpretação e, assim,
poder transitar pelas duas línguas sem perdas de sentido.
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Tanto no Brasil como em outros países, a atuação do intérprete de lín-

gua de sinais se deu a partir do trabalho voluntário, como afirma Giamlourenço (2018, p. 35), em relação à tradução e à interpretação:

Da prática realizada para prestar assistência voluntária, a atividade passa

a ser reconhecida como um recurso humano para a garantia de direitos e
exercício de cidadania, favorecendo a emancipação social, linguística, formação e constituição de sujeitos surdos.

Em sua grande maioria tendo início em ambientes religiosos, concor-

dando com o que diz Rosa (2005), no Brasil os primeiros TILS surgem nas
instituições religiosas, desenvolvendo atividades de interpretação dos cultos e
celebrações em seu interior.

No entanto, há profissionais que surgem em outros contextos sociais,

pois, como afirma Gesser (2009, p. 47), “os intérpretes têm contato com a língua de sinais a partir dos laços familiares e da convivência social com vizinhos

e amigos surdos ocorrendo geralmente em espaços escolares”. Com isso, os intérpretes foram se aperfeiçoando na medida em que os surdos foram alcançando espaços dentro da sociedade, pois mantinham contato com esses nos mais

diversos ambientes. Além disso, para Quadros (2006), a comunidade surda se

mobilizou e eles próprios são os precursores dos movimentos em prol do reco-

nhecimento da língua e dos direitos como cidadãos. Assim sendo, reivindicam
tradutores/intérpretes em diferentes espaços, principalmente para assuntos
que definem aspectos relacionados com sua maneira de viver no mundo.

No ano de 2001 em Montevidéu (Uruguai), com o apoio da Federação

Mundial dos Surdos, foi realizado o Encontro Internacional Sobre a Formação dos Intérpretes de Língua de Sinais na América Latina, cujo encon-

tro estabeleceu algumas diretrizes sobre a carreira desse profissional. Desse

modo, o evento findou por ser de suma importância para os profissionais,
pois houve um impulso para o processo de profissionalização do tradutor/
intérprete de Libras (Portal da Educação, 2002).
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Na atualidade existe uma grande preocupação para a formação acadê-

mica do TILS, uma vez que ele precisa atender da melhor forma possível o
outro, que necessita de seus serviços. Essas preocupações aumentam em decor-

rência do surgimento de intérpretes que aprendem Libras em seios familiares,
ambientes religiosos ou participam de grupos onde estão presentes os sujeitos

surdos. Tais intérpretes possuem conhecimento da língua, mas não dispõem da

formação acadêmica conforme preconiza a Lei. (Portal da Educação, 2002). É
evidente a valorização do trabalho dos intérpretes de Libras na atualidade. Por
esse motivo, é imprescindível cumprir os requisitos legais, assim como priorizar a formação, uma vez que o trabalho exige atualizações, pois a língua é viva

e sempre haverá algo novo que requer conhecimento prévio. Essa atualização
facilita a performance e o desenvolvimento no ato da interpretação.
Como afirma Diniz (1998, p. 2),

toda tradução irá, portanto, oferecer sempre algo além ou aquém do chamado original, e o sucesso não dependerá apenas da criatividade nem da

habilidade, mas das decisões tomadas pelo tradutor, seja sacrificando algo,
ou encontrando a todo custo um equivalente.

Nenhum intérprete está pronto e acabado para interpretar todas as

situações do cotidiano, mas cumprir os requisitos e procurar formações

mais consistentes prepara-os para o enfrentamento das mais variadas situações de interpretação.

O cenário brasileiro é animador, pois vem ampliando gradativa-

mente o trabalho dos profissionais intérpretes de Libras. Além disso, o
governo tem investido em políticas públicas, a fim de capacitar esses pro-

fissionais, oportunizando a união entre duas culturas, a surda e a ouvinte.
Em vista disso, o intérprete de Libras conquista cada vez mais lugares
e ambientes diversificados, utilizando-se de suas vivências e saberes de

mundo, adquiridos através da proximidade com as comunidades surdas.
Esses encontros programados cristalizam a língua e a cultura em um processo mútuo de trocas, valorizando a cultura e a identidade do outro.
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Tradutor/Intérprete de Libras: Legislação, Regulamentação e a Profissão
Quadros e Perlin (2007, p. 27-28) questionam: “Quem é o intérprete de

língua de sinais?” O profissional que domina a língua de sinais falada do país

e que é qualificado para desempenhar a função de intérprete. “Qual o papel

do intérprete?” Confiabilidade, imparcialidade, discrição, distância profissional,
fidelidade. Quando há carência de intérpretes de língua de sinais, a interação
entre surdos e pessoas que desconhecem a língua de sinais fica prejudicada.

A presença do intérprete no espaço educacional ocorreu no momento em

que os surdos começaram a frequentar as salas de aula, esse movimento se

deu em virtude do movimento de inclusão escolar. A partir de então surgem

as seguintes questões: os surdos, estando na escola, como aprenderiam os

conteúdos? Quem seria o profissional que faria essa intermediação? Assim,
esses antes intérpretes religiosos, familiares e educadores de surdos come-

çaram a interpretar nas escolas (Ampessan; Guimarães; Luchi, 2013, p. 13).

A política de inclusão trouxe todos os alunos ditos “deficientes” para o

contexto de sala de aula. Essa inclusão pôs em evidência a necessidade dos surdos por intérpretes, pois nas escolas especiais eles tinham atendimentos específicos e com profissionais capacitados. Já na escola inclusiva os professores não

possuem essa qualificação. Na medida em que aumentava o número de surdos
nas instituições, também crescia a demanda pelos profissionais. Isso fortalecia
a regulamentação da profissão de tradutor e intérprete de Libras.

Mediante tais demandas escolares e sociais, houve a criação da Lei

12.319, de 01 de setembro de 2010. Nesse sentido, os estados e municípios

implantaram os intérpretes de Libras nas escolas. Conforme Santos (2006, p.
41), “em decorrência dos surdos participarem com maior intensidade no campo da educação, a presença de intérpretes torna-se mais visível e as políticas
voltam-se para atender o direito de inclusão das pessoas surdas”.

A partir da criação dessa lei, surgiu também um manual de procedi-

mentos para que o profissional intérprete de Libras pudesse atuar em vários

espaços sociais. O código de ética é a principal ferramenta que norteia todo o
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trabalho desses profissionais, dentro e fora da atuação. Quadros (2004, p. 31)

argumenta que o código de ética é um instrumento que orienta o profissional
no seu campo de trabalho. A sua existência justifica-se a partir do tipo de relação que o intérprete estabelece com as partes envolvidas na interação.

Durante a atuação do intérprete, é indispensável a utilização do bom

senso, igualmente um elevado caráter moral e de ética, sendo que uma postura ética passa a ser essencial quando atua profissionalmente e pode constar como uma atitude indeclinável (Quadros, 2007). Independentemente

do ambiente em que o TILS executa seu trabalho profissional, sustenta
sobre sua responsabilidade essa atitude.

A profissão do tradutor/intérprete de Libras ganhou amparo legal e, a

partir desse momento, esse profissional passou a portar direitos jurídicos. Consequentemente iniciou também a necessidade de capacitação para atuar em

diversas áreas. A grande maioria dos tradutores/intérpretes iniciaram sua carreira dentro de ambientes familiares, instituições religiosas, contato com surdos dentro de escola ou vizinhos. Portanto, não dispunham de conhecimentos

específicos para cobrir as mais várias situações de comunicação (Albres, 2015).
Albres (2015) afirma que, para ser um tradutor/intérprete de Libras,

não depende apenas em conhecer a língua, mas sim possuir técnicas específicas, envolvimento com a comunidade surda e conhecimento de sua cultura e identidade. Nesse sentido, o profissional poderá atuar nos mais diversos

ambientes, como por exemplo na educação básica, educação superior, cursos

técnicos, palestras, dentro de empresas auxiliando na comunicação entre os

funcionários, em juizados, órgãos da administração pública, bancos, hospitais,
teatros, musicais, show, sessões parlamentares, reuniões e cultos de instituições
religiosas, entre outros locais.

A Atuação do Tradutor/Intérprete de Libras na Educação
Segundo Albres (2015, p. 67), “o trabalho do intérprete exige essencialmen-

te o trabalho com a linguagem, consiste em dizer de um para o outro”. Cabe nesse
posicionamento a fala do professor para com o aluno e vice-versa. Por se tratar

175

estritamente da linguagem, as relações entre os sujeitos da aprendizagem carecem
de um dinamismo e uma conduta harmoniosa, pois a constituição dos conteúdos
vai se realizar primeiramente no intérprete e, em segundo, no aluno surdo.

A sala de aula é um espaço que coabita duas ou mais línguas. Assim, o

envolvimento do docente com o tradutor/intérprete favorece o desenvolvimento
do educando surdo. O intérprete está para intermediar a comunicação e verter as

línguas envolvidas, pois, na maioria das situações educacionais, o professor não
conhece a Libras. Entretanto, a atuação desse profissional vislumbra para além dos

aspectos formais da língua. Ele deve se imbuir do papel de educador para assim
realizar um trabalho mais próximo do estudante. No ambiente escolar, diferentemente de outros espaços em que o tradutor/intérprete atua, é imprescindível o
envolvimento dele com os conteúdos propostos pelas disciplinas.

Cabe ao intermediador tomar o enunciado concreto vinculado aos seus

aportes extralinguísticos, pois todo enunciado só faz sentido no momento de

sua realização, ou seja, na relação dialógica do eu e do outro, e este não pode
ser compreendido isoladamente, uma vez que a produção da língua carrega
as marcas culturais, sociais e ideológicas. O intérprete que trabalha na esfera
educacional, antes de tudo, é um educador por natureza e não deve se prender
apenas na tradução de línguas.

Lacerda (2015, p. 21) afirma que:
O trabalho de interpretação não pode ser visto, apenas, como um trabalho
linguístico. É necessário que se considere a esfera cultural e social na qual o

discurso está sendo enunciado, sendo, portanto, fundamental, mais do que
conhecer a gramática da língua, conhecer o funcionamento da mesma, dos
diferentes usos da linguagem nas diferentes esferas de atividade humana.

O intérprete está para intermediar um processo interativo que envolve

determinadas intenções conversacionais e discursivas. Nessas interações, ele
tem a responsabilidade pela veracidade e fidelidade das informações. Além

disso, fugir da função pedagógica na sala de aula descaracteriza a intencio176

nalidade dos conteúdos propostos pelo educador. Ser fiel a um determinado

assunto é também produzir sentido; é conduzir o conhecimento, tornando-o
compreensível pelos sujeitos.

Nessa conjuntura, origina-se a incumbência do ouvinte sabedor de duas

línguas, harmonizando-se ao que define Lacerda (2015, p.14): o “tradutor é
aquele que converte o discurso ininteligível ao status de entendível e já, desse
modo, pode-se apontar esse como intérprete de excelência”.

O campo de tradução e os modelos de textos podem abarcar todos os

níveis de atividades humanas, especialmente os surdos, em que a linguagem e
as línguas orais, escritas e de sinais encontram-se como formas preferenciais
para a concretização de se apropriar e estabelecer conceitos, valores e conhecimentos (Araújo, 2013).

Em conformidade com o que diz Lacerda (2015), ao tradutor/intérpre-

te concerne realizar previamente uma análise referente ao que se propõe interpretar, empenhando-se em dominar a temática como também os termos téc-

nicos, visando dirimir a necessidade de improvisos ou incoerências tradutórias.
O tradutor e o intérprete são profissionais ponte, ou seja, favorecem que

uma mensagem cruze a “barreira lingüística” entre duas comunidades. Des-

se modo, tradução e interpretação têm muito em comum, pois são dois
modos de alcançar esse mesmo objetivo... em ambas as atividades é fundamental dominar os idiomas envolvidos, sendo que o tradutor precisa ter o

domínio da forma escrita e o intérprete da forma oral (Lacerda, 2015, p.16).

Apesar de Lacerda considerar a tradução e interpretação com situações

independentes, estabelecendo diferença entre elas, partimos do pressuposto

que essas ações ocorrem entrelaçadas. Desse modo, em algumas situações, elas
se unem e outras se separam, principalmente na atuação do tradutor/intérprete
na educação, uma vez que ele trabalha com as duas situações de comunicação
simultaneamente. Ele não distingue uma da outra, porque a todo momento é
atravessado ora pela tradução, ora pela interpretação.
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Vozes e Discursos que Permeiam o Surdo no Ensino Superior
Para Silva (2008, p. 56),
a reflexão sobre a formação do cidadão surdo, crítico e atuante na sociedade, caminha junto com a preocupação com o significado de sua identidade, com o processo de sua alfabetização e com a aplicação do seu
conhecimento de mundo.

Com isso, o sujeito deixa de ser um mero espectador e passa a ser protagonista dentro da sociedade e, consequentemente, em seu desenvolvimento
escolar ou acadêmico.
A chegada dos surdos na universidade constitui-se por um enorme desafio por todas as partes envolvidas no processo, pois eles em sua grande maioria passam pela escolarização de forma truculenta. Em alguns casos, eles não
tiveram acesso ao profissional tradutor intérprete em todos os anos em que
passou pelo ensino.
Os professores em sua grande maioria não possuírem preparo ou conhecimento para poder ensinar essa clientela que necessita de uma atenção especial e uma forma de ensino diferenciada. O surdo por ser visual necessita de
adaptações de materiais e uso de tecnologias para que possam visualizar o que
está sendo proposto por seus professores. Sobre o processo escolar do surdo, o
autor Jordão (2013 p.14) aponta que:

[...] uma escola inclusiva deve agir não apenas no sentido de colocar o surdo
entre os ouvintes, mas no sentido de garantir o exercício da cidadania do surdo

como brasileiro, garantindo assim, que o surdo tenha acesso a Libras a utilize

com seus pares garantindo, ainda, acesso ao ensino em sua língua; acesso ao
ensino do português como segunda língua e acesso aos conhecimentos curriculares. Desse modo, sendo a condição linguística do surdo respeitada, crescem as
chances de ele se desenvolver e construir novos conhecimentos [...].

Diante disso, Moret (2013) complementa argumentando que
[...] é essencial que ao ser inserido no ambiente educacional, a pessoa surda
tenha todas as suas necessidades supridas, para que assim possa construir
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seu conhecimento. O ato de inclusão não deve simplesmente proporcionar a
entrada da pessoa surda no âmbito escolar, mas sim proporcionar a ela tudo
que for necessário para seu bom desenvolvimento.

Em conformidade com Moret (2013), a escola deve se adaptar para o

ensino desse novo cliente que chega a sua unidade em busca de conhecimento,
não apenas colocá-lo em uma sala com ouvinte.

Depois de todo um período na educação básica, o surdo consegue aces-

so à universidade, mas a instituição tem enorme dificuldades de adaptação,
diante das falhas perpassadas durante o processo de ensino aprendizagem na

formação inicial. Os surdos chegam ao ensino superior com pouco domínio

dos conteúdos escolares e da própria língua portuguesa. O fato de o português

ser uma língua considerada oral-auditiva, o falante tem intenções discursivas

que são entendidas por seus ouvintes, por compartilharem o mesmo campo
linguístico; os surdos, porém, só percebem tais sutilezas se o intérprete utilizar-se de recursos para tanto.

Sabendo que a Libras é uma língua articulada visualmente e a língua

portuguesa oral-auditiva, há uma incompatibilidade da estruturação gramatical.
Dessa forma, são sistemas organizados distintamente. Isso se torna um compli-

cador, conforme afirma Quadros (2007 apud Rodrigues; Valente, 2011, p. 19),
pelo fato de os profissionais desconhecerem as particularidades da língua.

A Libras, por ser uma língua viva independente da língua portuguesa,

finda por fazer com o que o surdo escreva de uma forma diferente do consensual, em um português surdo, já que na língua de sinais não há a utilização de

artigos, preposições, ligações etc. (Quadros; Schimiedt, 2006). Assim sendo,
essa clientela acaba passando por alguns problemas, visto que os professores da

universidade, em sua grande maioria, nunca tiveram com esse público e nem
precisaram fazer adaptação ou adotar estratégias diferentes que os contemplassem como iguais aos demais acadêmicos.

Ademais, não apenas a escrita causa problemática em relação ao sujeito

surdo em comparação aos demais sujeitos pertencentes ao grupo, no qual o
surdo está inserido, mas também os métodos avaliativos utilizados. Eles não
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favorecem a aprendizagem por parte do surdo, pois a metodologia apresentada

ainda tem arraigada única e exclusivamente a prova escrita (Salles et al., 2004).
Para se trabalhar adequadamente com essa clientela, é necessária

uma adaptação das provas em formato de vídeo gravados na língua de si-

nais ou uma forma avaliativa oral, onde o professor faria as questões e com
a intermediação do intérprete o surdo acompanharia os quesitos desem-

penhados pelo docente e posteriormente faria a contribuição a par do que
absorveu durante as aulas (Salles et al., 2004).

Tradutor/intérprete de Libras: Diálogos e Fronteiras no Ensino Superior
Todo profissional tradutor e intérprete de Libras necessita possuir certas

competências para desempenhar seu trabalho com zelo e maestria, algumas delas
sendo competência linguística, de transferência, metodológica, na área, bi-cultural e

técnica. Afinal, o profissional, além de ser qualificado e capacitado, necessita manter

contato com os surdos pertencentes à comunidade surda da localidade em que atua,
do mesmo modo que tem por obrigação estar sempre se atualizando através de pesquisas, com o intuito de realizar as traduções e interpretações adequadas.

As informações proferidas na língua da qual o discurso está sendo exe-

cutado são captadas pelo intérprete que efetua o processamento e seleciona
a melhor forma de executar a tradução ou interpretação utilizando as ferra-

mentas lexicais, estruturais, semânticas e pragmáticas adequadas a estruturação

linguística da língua alvo sem desviar o sentido do que está sendo exposto pela
língua fonte. Dessa maneira, o conhecimento técnico é primordial no leque de

sapiência do profissional, para que esse possa realizar tecnicamente as melhores escolhas (Quadros; Perlin, 2007, p. 27).

O tradutor intérprete de Libras passa por enorme dificuldade na atuação

no ensino superior, uma vez que o cargo que ele ocupa trata-se de formação em
nível médio, tendo este tido apenas contato com assuntos relacionados ao ensino

médio. Os tradutores/intérpretes, ao atuarem no ensino superior, vão encontrar

conteúdos com os quais pouco contato tiveram, estando um nível acima de sua

formação escolar, tal fato vai ao encontro do que diz Giamlourenço (2018, p. 38):
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[...] por exemplo, no contexto da tradução e interpretação da Libras/Português no Ensino Fundamental: pressupõe-se saberes e conhecimentos re-

lacionados a essa etapa, os quais diferem dos saberes, conhecimentos e até
mesmo formação para a tradução e interpretação no Ensino Superior [...].

No entanto, mesmo o intérprete possuindo um título de ensino superior,

ele não está em uma zona de conforto, tendo em vista que esse profissional em

sua quase totalidade possui formação divergente daquela em que precisa atuar na

universidade. Por esse motivo necessitam aprender juntamente com o acadêmico
surdo. Almeida e Lodi (2014, p. 128 apud Giamlourenço, 2018, p. 39) levantam
questões que podem ser consideradas fundamentais para essa reflexão:

A necessidade do profissional tradutor e intérprete de Libras manter for-

mação contínua, na medida em que apenas a formação inicial, propiciada
por meio de cursos de graduação, não é suficiente para a gama de espaços
em que ele irá atuar.

O tradutor intérprete de Libras necessita que os docentes possam dis-

ponibilizar os materiais a serem trabalhados com pelo menos uma semana de
antecedência para o intérprete possa estudar o assunto. Assim, podem fazer
pesquisas, como também buscar por sinais que simbolizam termos utilizados

nas determinadas disciplinas. Para Giamlourenço (2018), além da formação
contínua, menciona-se a importância de uma relação teórico-prática no pro-

cesso formativo, sendo que para além dos aspectos teóricos e ensino da língua,
a produção de sentidos deve ser garantida. Bem como o conhecimento de linguagens constitutivas das línguas em uso nos diferentes contextos. É importante também ter conhecimento e domínio de aspectos linguísticos e discursivos, desenvolvendo habilidades e competências metacognitivas e linguísticas.

Segundo Tiveroli (2014, p. 49), além de possuir em seu leque a língua

de sinais, bem como outras formas enunciativas de linguagens;

Os tradutores intérpretes são considerados sujeitos sócio-históricos que au-

xiliam na divulgação de conceitos, ideias, pensamentos, valores, ideologias
e marcas de pertencimento sócio-histórico e político econômico onde esses
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aspectos se manifestam e concretizam-se através da linguagem, sendo mais
específico, por meio das línguas, assim, quando postas em confronto for-

malizam a postura de modo que uma cultura seja repensada defronte das
outras presentes no contexto.

Ainda de acordo com Tiveroli (2014, p. 50), as contribuições do tradu-

tor/intérprete de Libras nos espaços restritos da sala de aula provêm do envolvimento das línguas em contato e da valorização da cultura do outro.

Deste modo, percebe-se que o ato de traduzir, seja de forma oral ou escrita,
é muito mais abrangente e superior ao mecanismo pedagógico e facilita-

dor do processo de aprendizagem que “transforma” uma língua em outra,
bastando para isso o tradutor falar duas ou mais línguas, ter conhecimento

sobre a gramática e idiomatismos, preferencialmente mantendo uma ilusão

de invisibilidade do tradutor neste processo. Aliás, nunca é demais destacar
que não há verdadeiramente invisibilidade do tradutor. Primeiro porque

todo tradutor é intérprete de uma mensagem e vai se valer do conhecimento
que possui de uma L2 para transformar a L1 em L2.

Complementando o pensamento de Tiveroli (2014), os signos pro-

duzidos pelo docente são captados e tematizados pelo tradutor/intérprete,
logo são devolvidos na forma de outros signos visuais e estes passam a

ser compreendidos pelo surdo. Nesse espaço de compreensão, as informa-

ções sofrem pequenas alterações, porque a formação ideológica do tradutor
atravessa a transformação de uma língua em outra. Ele inconscientemente
vai se valer das suas vivências e dos conhecimentos que adquiriu ao longo
do tempo para sistematizar todo o conteúdo recebido.

Partindo desse pensamento, afirmamos que nenhuma língua, por mais

próxima que seja, não são equivalentes, nem na forma e nem na significação.
Dessa maneira, a performance dos tradutores/intérpretes de Libras só pode

ser alcançada quando é baseada nas experiências vividas pelo profissional, nas

línguas envolvidas, como também nos conhecimentos que são constituídos ao
longo dos anos de estudo da língua.

Tiveroli (2014, p. 50) acrescenta que:
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As línguas não possuem uma equivalência entre si. Vários elementos findam

por serem idênticos e também parcialmente semelhantes, o tradutor a fim
de não interferir nem alterar em demasia o que foi exposto, traduzindo

apenas palavra por palavra, mas sim o contexto mantendo sempre o sentido, a relevância cultural e a semântica. Essas adaptações são possíveis, uma

vez que o profissional em sua trajetória desenvolve um grau de liberdade e
limites durante a efetivação desse grau. Contudo, é sabido que esse trata-se
de um serviço complicado e delicado, onde o tradutor e intérprete de Libras

está suscetível a omitir ou emitir além do que foi exposto e, até mesmo, interpretar de uma forma diferente do que fora previamente pensado.

Os percalços não ficam limitados ao desconhecimento do profissional a

par dos conteúdos ensinados, mas também a várias problemáticas enfrentadas,
em razão de o surdo também não ter conhecimento desses conteúdo. O surdo

fica inerte, pois desconhece os sinais buscados pelo intérprete. Em razão disso,
o tradutor intérprete precisa estar esclarecendo a todo momento ao acadêmico
o que significa determinada sinalização.

Contudo, o profissional tradutor intérprete de Libras em sua atuação,

durante todo o percurso acadêmico do surdo, é de suma importância, pois,
Giamlourenço (2018, p. 35) apresenta que:

No caso da tradução e interpretação, a realidade também é para transformação, no sentido da potencialidade inerente. Da prática realizada para prestar
assistência voluntária, a atividade passa a ser reconhecida como um recurso

humano para a garantia de direitos e exercício de cidadania, favorecendo a
emancipação social, linguística, formação e constituição de sujeitos surdos.

Portanto, a educação de um modo mais abrangente pode ser pensada

sobre a ótica da constituição do outro, ou seja, do surdo, um estrangeiro cultural. Um país que não compartilha da Libras necessita apoiar-se nesses pro-

fissionais tradutores/intérpretes para levar os conhecimentos até esses sujeitos.
Contudo, devemos apontar a grande relevância que possui essas ferramentas
humanas de trabalho, porque há uma grande banalização dessa área e um desprestígio da língua. É notório que o sistema de educação não consegue oferecer
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um ensino de Libras, nem tampouco com Libras, o mais próximo disso é uma
educação com português, traduzido em Libras.

O tradutor/intérprete é uma ferramenta pedagógica indissociável do alu-

no surdo em todas as situações de ensino-aprendizagem, posto que não há uma

educação específica que oportunize o ensino dos conteúdos pela Libras. Ele é
mais que um transmissor de línguas. É um educador que atua pela Libras com-

plementando as falas do professor. As fronteiras construídas nesse diálogo do

português e da Libras são estreitadas pelo tradutor/intérprete. Destaca-se aqui o
profissional que é proficiente em ambas as línguas e atua com zelo e ética.
Considerações finais
De incluído a excluído na sala de aula, mesmo conhecendo a língua por-

tuguesa escrita, o “outro” sujeito, o surdo, permanece deslocado, quando não há

acessibilidade. Nesse sentido, o tradutor/intérprete de Libras é a ponte que sus-

tenta a relação dialógica entre docente e aluno surdo. De um lado, o professor

constrói o ensino e utiliza a língua oral para conduzir a aprendizagem; do outro, o
discente recebe esses conteúdos em sua língua visual. Para que essa comunicação
se torne passível de compreensão, o tradutor/intérprete converte as línguas em
unidades, ou seja, em signos linguísticos reconhecidos pelos sujeitos do diálogo.

O conhecimento tanto dos conteúdos abordados, nas mais diversas dis-

ciplinas da graduação, assim como das línguas a serem vertidas, determinam as
condições reais de aprendizado do aluno. Portanto, é fundamental o profissional

possuir formação pedagógica e, principalmente, no Ensino Superior, dominar a
língua fonte e a língua alvo. A performance do TILS afeta diretamente o acadê-

mico surdo positiva ou negativamente, uma vez que o desenvolvimento e o avanço no curso superior estão atrelados ao uso da língua. Outrossim, os múltiplos

diálogos existentes no ambiente da sala de aula atravessam o tradutor/intérprete
a todo momento, obrigando-o a percorrer alguns caminhos na interpretação.

Outro aspecto implicativo no aprendizado do discente surdo, do Ensino

Superior, consiste na cultura e nas fronteiras que são demarcadas pela língua. Há

situações de transferência em que os conteúdos se distanciam da linha imaginá184

ria estabelecida entre a cultura surda e a ouvinte. Nesse ponto, a compreensão

demanda muito mais do profissional, pois ele precisa sair do seu papel de media-

dor e assumir a função de educador. Isso não significa ser o “professor” da turma,
mas sim buscar ferramentas pedagógicas para levar o surdo ao conhecimento. A

língua é tão importante quanto a cultura. Assim, partindo desse ponto, o TILS
deve transitar dos dois lados da fronteira, Libras e LP.

A inclusão do aluno Surdo no Ensino Superior é permeada por vozes e

discursos que o coloca na mesma condição de aprendizagem dos demais alunos. Portanto, o profissional é o único ponto facilitador da comunicação dispo-

nível para cristalização dos conteúdos, cuja sua falta acarreta enorme prejuízo
na constituição do aprendizado. Conforme citado no decorrer do trabalho, é
de grande importância que as ações do intérprete tenham atendimentos bem

delineados, de acordo com cada perfil, pois eles possuem conhecimentos e habilidades para que possa atender cada especificidade.
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CAPÍTULO VIII
ARTPERFORMANCE SURDA: UMA TRADUÇÃO ARTÍSTICA
Ariana Boaventura
Ednéia Bento de Souza Fernandes
Indira Simionatto Stedile Assis Moura
Joesér Alvarez

Introdução
A temática pesquisada desenvolveu-se, à princípio, na linguagem da

Performance artística no campo das Artes Visuais, associada à LIBRAS –
Língua Brasileira de Sinais, e sua aplicação na acessibilidade cultural junto à

Comunidade Surda estudantil, na cidade de Porto Velho, Rondônia, cuja experiência acabou por ser concretizada também na linguagem audiovisual com
um videodocumentário curta-metragem intitulado “ArtPerformance Surda”.

Tal experiência é uma soma de esforços que começou anos antes, a par-

tir da vivência pedagógica de alguns dos autores na Escola de Educação Especial Abnael Machado de Lima (CENE) com alunos surdos e também na

Escola Estadual de Ensino Fundamental 21 de Abril, quando percebemos a

ausência de ofertas na área de oficinas ou disciplinas na área cultural específicas
para alunos surdos da Rede de Ensino Municipal.

Assim, na qualidade de integrantes do Ponto de Cultura ACME (Asso-

ciação Coletivo Madeirista), uma instituição sem fins lucrativos, cujos projetos

sociais são voltados prioritariamente para a comunidade surda e para alunos de
escolas públicas, e, em parceria com outra intérprete, Nágila Bandeira, responsável pelo Ministério Surdo da Igreja Batista Filadélfia, conseguimos trazer

para Porto Velho uma Oficina de Poesia em Libras, que no caso dos surdos,
envolve inerentemente a performance como linguagem.
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Considerando que o aspecto da linguagem performática esteja bem ca-

racterizado teoricamente enquanto linguagem artística (Cohen, 2002; Alice,
2012), procuramos enfatizar a importância dessa linguagem enquanto estí-

mulo para a formação cultural de jovens surdos a partir do campo artístico
em suas intersecções com campo linguístico (Segala, 2010; Perlin, 2003), am-

pliando a noção de expressão corporal de forma intrínseca às peculiaridades

da língua de sinais, a LIBRAS, considerando também possíveis contribuições
de tais inflexões na constituição de uma identidade visual peculiar ao universo
cultural surdo (Santiago, 2013; Silva, 2012).

Diante da formação comum da maioria dos autores na graduação em

História, apresentamos este capítulo na tentativa de historicizar a experiência
observada, numa proposta de estudo de caso (Freitas; Jabbour, 2011) de forma

autoetnográfica (Versiani, 2005), posto seja uma experiência vivida e partilha-

da através do esforço coletivo junto a movimentos sociais, intentando refletir,
assim, a respeito dos resultados obtidos através dessas ações e seus desdobramentos, numa proposta de arte-educação inclusiva.
O Grupo De Teatro Artperformance Surda
O Grupo de Teatro Artperformance Surda (Figura 1) surgiu no cenário

da cultura local, na cidade de Porto Velho, Rondônia, como fruto de uma articulação entre movimentos sociais ligados à Cultura Surda, dentre eles: Asso-

ciação de Professores, Parentes, Amigos e Intérpretes de Surdos de Rondônia
(APPIS-RO), Associação dos Surdos de Porto Velho (ASPVH), o Ministério

Surdo da Igreja Batista Filadélfia e uma instituição da sociedade civil, sem

fins lucrativos, e ligada às Artes Visuais, o Ponto de Cultura (ACME), que faz
parte do Programa Cultura Viva, do Governo Federal.
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Figura 1 – Grupo de Teatro Artperformance Surda
Fonte: Nágila Bandeira, Porto Velho/2010

A ideia de criar o grupo surgiu após a realização de uma Oficina de

Poesia em LIBRAS ministrada pelo intérprete Marcelo Ranzula, pelo Ponto
de Cultura ACME em parceria com o “Ministério Surdo” da Igreja Batista

Filadélfia e Associação de Professores, Parentes, Amigos e Intérpretes de Surdos do Estado de Rondônia (APPIS), numa proposta de trabalho social com

jovens e adolescentes da rede pública de ensino, aglutinando um grupo inicial
que fez e faz parte da história da comunidade surda em Rondônia.
Uma Oficina de Poesia em Libras
No ano de 2008, a partir da Associação Coletivo Madeirista (ACME),

ajudamos na criação da Associação de Intérpretes de Rondônia (APPIS-RO).
A partir das ações conjuntas de membros das duas associações, ganhamos um

Edital para fomento do Ponto de Cultura ACME, sob a responsabilidade da
primeira associação, cujas ações focavam prioritariamente em atividades para
a comunidade surda local.

Em uma dessas ações, juntamente com a intérprete Nágila Bandeira, con-

seguimos oferecer uma Oficina de Poesia em LIBRAS (Figura 2) com carga
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horária de 20h, cuja proposta era iniciar jovens surdos em algumas linguagens

artísticas, apresentando-lhes certa produção de arte produzida por outros surdos
em âmbito nacional e internacional, intentando, com isso, estimular a apreensão
de conceitos sobre aspectos da Cultura Surda, algo até então inédito na região.

Figura 2 – Oficina de Poesia em Libras.
Fonte: Nágila Bandeira, Porto Velho/2009

Como na época não possuíamos sede própria, Nágila Bandeira,
que também trabalhava com jovens e adolescentes pelo Ministério Surdo da Igreja Batista Filadélfia, conseguiu uma sala nas dependências da
referida instituição numa parceria informal para a realização da oficina.
Na ocasião, percebemos que muitos daqueles jovens surdos desconheciam as produções culturais já existes e que, mesmo conhecendo
o sinal das palavras cultura, arte, teatro, poesia e performance, não entendiam o significado dessas palavras e conceitos, uma vez que alguns
deles jamais havia lido poesia ou ido ao teatro e cinema na cidade de
Porto Velho. Daí a importância de uma oficina em sua própria língua,
a LIBRAS, e o contato na prática corporal desses conceitos para uma
experiência e vivência visual dos mesmos.
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Assim, durante dois dias em um fim de semana, cerca de vinte
jovens e adolescentes surdos compareceram à convocatória. O instrutor ouvinte e bilíngue Marcelo Ranzula introduziu o tema numa aula
expositiva multimídia, dando a oportunidade àqueles jovens de verem e
conhecerem as produções artísticas projetadas num datashow, aula totalmente visual e depois em sua língua, a LIBRAS, discorrendo a respeito dos conceitos de poesia e performance, exemplificando através de
fotografias e vídeos projetados, alguns exemplos performáticos de poesias interpretadas e produzidas por surdos do Brasil e do exterior, bem
como outros tipos de ação performáticas.
Feita a demonstração e, ensinados os sinais em seus contextos, o
instrutor, que também é Intérprete de LIBRAS, performou alguns poemas e, a seguir, convidou cada um dos presentes ao exercício da prática
e vivência daquela arte, solicitando-lhes que interpretassem primeiramente com sinais em LIBRAS algumas palavras, tais como: amor, alegria, medo, dentre outras, instando-os, posteriormente, a expressarem
os mesmos sentimentos sem utilizar a LIBRAS. Os jovens Surdos um
tanto tímidos, a princípio, sinalizavam as palavras apenas em LIBRAS,
utilizando as mãos, o que tornava a expressão corporal bastante restrita.
O instrutor, então, orientou-os a não utilizarem apenas o gesto sígnico, ou

sinal em LIBRAS, pois o mesmo não era suficiente para expressar satisfatoriamente de modo artístico o sentido das palavras, sendo estimulados a usar o máximo

possível outras partes do corpo, para tornar mais completo aquele exercício. Pas-

sada essa etapa, estabeleceu-se uma dinâmica de grupo onde os surdos formaram
pequenas equipes em número de três ou quatro pessoas, discutindo (sinalizando
em LIBRAS), criando e apresentando pequenos poemas performáticos.
O Primeiro Espetáculo
Terminada a oficina e estimulados pelas possibilidades até então inau-

ditas, aqueles jovens resolveram continuar a se encontrar semanalmente para
ensaiar sob a coordenação da intérprete Nágila Bandeira auxiliada pela surda

193

adulta Arine Holanda que atuava como coreógrafa, auxiliada ainda pelas surdas Suzana Frota e Uliane Lima, orientando os ensaios e preparando um futuro espetáculo com o objetivo de divulgar a cultura e identidade surda através da

arte. Todas essas ações eram acompanhadas de perto pelos pais e responsáveis
que prestavam seu apoio presencialmente, do lado de fora da sala.

Figura 3 – Surdos que participaram a oficina de Poesia em Libras.
Fonte: Nágila Bandeira, Porto Velho/2010

No processo que se seguiu, trabalhou-se com sinais em LIBRAS e seus

conceitos enfatizando a importância identitária e cultural destes entre os jo-

vens surdos. A constância dos encontros semanais acabou por fazer com que
fossem criadas algumas cenas performáticas a partir de pequenos recortes de

situações vividas por eles cotidianamente, firmando-se a intenção de juntar

aquelas cenas em um todo, constituindo finalmente duas peças performáticas:
Liberdade, Difusão e Identidade Surda e Amor em Qualquer Língua.

Entre os participantes surdos (Figura 3), uns dois ou três jovens desta-

cavam-se mais na área da dança e da expressão corporal, tendo já um pequeno

histórico pessoal em realização de apresentações performáticas individuais de
modo informal, em escolas e outros eventos da comunidade. Esse intercâmbio
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de conhecimentos estimulado pela oficina de poesia acabou por gerar uma

aglutinação de desejos e vontades que resultou na formação de uma trupe teatral com objetivos comuns.

A primeira apresentação dessa trupe, que até então não possuía nome

específico, deu-se no Teatro Municipal Banzeiros, durante o lançamento comemorativo da 1ª Associação dos Surdos de Porto Velho (ASPVH), no dia 7
de setembro de 2010. Um evento marcante para a comunidade surda, que até

então carecia de representatividade cultural e associativa, bem como de afir-

mação identitária, coroando os esforços e a luta da ACME e APPIS/RO em
parceria com o Ministério Surdo, da igreja Batista Filadélfia.

Figura 4 – Cena de peça teatral.
Fonte: Nágila Bandeira, Porto Velho/2010

A peça Liberdade, Difusão e Identidade Surda (Figura 5) trazia uma te-

mática que enfatiza a origem histórica e pertença dos surdos em sua proble-

mática comum, mostrando uma linha do tempo conturbada, onde o estigma

da surdez encontra reconhecimento no direito à própria língua, a LIBRAS na
libertação simbólica dos surdos que estavam amarrados ao “ouvintismo”.

A seguir, a peça Amor em Qualquer Língua trazia um espetáculo com luz

negra, onde os performers, vestidos com roupas negras e com as mãos em luvas
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brancas, criavam desenhos sincronizados numa coreografia quase perfeita. No
encerramento do espetáculo, ficou nítida a percepção de que esse havia tocando profundamente a plateia, formada essencialmente de pais, amigos, pro-

fessores e parentes de surdos e, dentre eles, muitos ouvintes, emocionando a

todos e especialmente os próprios performers, propiciando um belo espetáculo
conceitual e estético, que foi “aplaudido” em pé pelo público presente.

Figura 5 – Cena da peça Amor em Qualquer Língua.
Fonte: Nágila Bandeira, Porto Velho/2010

A repercussão da “arte surda” local foi grande e, após o evento, aquele

grupo continuou se reunindo e ensaiando novas coreografias no mesmo local

anterior. Após aquele primeiro impacto altamente positivo, obtido junto à pró-

pria comunidade, resolveram denominar-se “Grupo Teatral Artperformance

Surda”. No ano seguinte, a ação performática competiu ao Prêmio de Arte e
Cultura Inclusiva Albertina Brasil 2011, ganhando o prêmio concedido pelo
Ministério da Cultura em reconhecimento à sua contribuição para a inclusão
cultural, artística e social no Estado de Rondônia.
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Figura 6 – Logo do Prêmio Albertina Brasil.
Fonte: Joesér Alvarez, Porto Velho/2012

A performance como linguagem artística

A performance ou arte performance é uma linguagem artística
interdisciplinar, cuja proposta conceitual é voltada essencialmente à ação
corporal e ao movimento, utilizando o corpo como principal suporte.
O cenário dessa manifestação torna-se secundário, face à importância
da expressão corporal, podendo haver interatividade ou não com outros
objetos em cena, mas dependente da presença de público.
Performar é corporificar, incorporar e expressar o que é próprio
do corpo de modo artístico, explorando as tensões e suas relações com o
entorno e com si próprio, abrangendo, pois, os conceitos de movimento
e profusão próprio das artes visuais, onde tais peculiaridades fazem parte
dos processos de criação e da percepção visual, envolvendo assim tanto o
trabalho dos criadores quanto a fruição dos espectadores.
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Analisando as origens da performance e sua emergência no campo ar-

tístico como gênero que necessariamente precisa de “mais preparação em detrimento da improvisação e espontaneidade” (COHEN, 2002, p. 28), enfatiza-

mos que a performance é eminentemente uma expressão cênica mais próxima
ao teatro do que ao happening1, não permitindo a participação do público como
agente atuante, mas permitindo-lhe o papel de espectador.
Libras: Uma Língua Em Movimento
A língua, como elemento de interação social, é característica de deter-

minado grupo de falantes entre si e pode utilizar tanto signos gestuais quanto
verbais, ou seja, falam o mesmo idioma.

Os surdos utilizam uma comunicação espaço-visual, que são as Línguas

de Sinais, como principal meio de conhecer o mundo em substituição à audi-

ção e à fala, e podem ter ainda uma cultura característica.As línguas de sinais
têm algumas características comuns, mas não são universais, possuindo uma

imensa variedade de línguas em cada país e, dentro da língua desses diversos
países, suas peculiaridades e variações linguísticas regionais.

São línguas que possuem estruturas linguísticas como qualquer outra

língua. São dinâmicas, visuais e performáticas, em que se utilizam a coordenação motora corporal, sinais manuais e faciais como forma de expressão e
comunicação das comunidades surdas. No caso brasileiro, a língua de Sinais

é a Libras – Língua Brasileira de Sinais, instituída oficialmente como língua

oficial da comunidade surda, através da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002,
e regulamentada pelo Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.
1

O termo happening foi criado no fim dos anos 1950 pelo americano Allan Kaprow (19272006) para designar uma forma de arte que combina artes visuais e um teatro sui generis, sem
texto nem representação...Os eventos apresentam estrutura flexível, sem começo, meio e fim.
As improvisações conduzem a cena – ritmada pelas ideias de acaso e espontaneidade – em
contextos variados como ruas, antigos lofts, lojas vazias e outros. O happening ocorre em tempo real, como o teatro e a ópera, mas recusa as convenções artísticas. Não há enredo, apenas
palavras sem sentido literal, assim como não há separação entre o público e o espetáculo. Do
mesmo modo, os “atores” não são profissionais, mas pessoas comuns. (Happening. Enciclopédia
Itaú Cultural, Artes Visuais, 21 set. 2015. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.
br/termo3647/happening. Acesso em: 02 abr. 2021.).
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Língua e linguagem – Historicidade Visual
No processo de conjugar a própria língua com uma linguagem artística,

aquele grupo de jovens surdos encontrou sentido na palavra “arte”, buscando
dentro de si mesmos o significado de Ser Surdo, tornando-se autoconsciente
das possibilidades plásticas do próprio corpo. O que antes para eles era apenas
um signo, transformou-se em algo significante.

Esse processo intenso de autodescoberta, de expressão e de inserção cul-

tural foi filmado e fotografado desde o princípio dessas ações e, com as imagens

de arquivo, se tornou tema de um curta-metragem, cuja montagem foi realizada
pelo Ponto de Cultura ACME, recebendo um prêmio em âmbito nacional através do Edital de Vídeo Autoral 2011, pelo Laboratório Cultura Viva/RJ:

“...um projeto realizado pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério da Cultura/Secreta-

ria de Cidadania Cultural e com a Fundação Universitária José Bonifácio,
que visa a produção, exibição, difusão, formação, pesquisa e experimentação

em audiovisual e multimídia dos Pontos e Pontões de Cultura, através da

articulação de redes, do desenvolvimento de uma plataforma on-line de
produção colaborativa (www.labculturaviva.org) e da produção de uma Revista Eletrônica para veiculação em TV e multimídia.”

O vídeo, por sua vez, foi publicado também na internet, multiplicando a visibilidade do grupo e tornando-o ainda mais conhecido,
haja vista que as comunidades surdas espalhadas em território nacional
utilizam-se eminentemente desse meio para intercambiar informações.
No Brasil, a comunidade surda, apesar de numerosa, é pouco percebida pela sociedade e, em virtude da barreira linguística, esses, muitas vezes, são impossibilitados de exercerem sua cidadania ou fruírem-na
como as demais pessoas, dos mesmos privilégios de acessibilidade cultural
e artística, tornando-se muitas vezes estrangeiros em seu próprio país.
Nesse contexto, a arte performática manifesta-se como um viés trans-

formador, gerando aproximações, apropriações e mudanças, estimulando a
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criatividade e o pensamento crítico, contribuindo com o desenvolvimento e

conhecimento artístico na construção de suas identidades e expansão do potencial enquanto indivíduos e grupos.

Quando os surdos encarnam a própria história, incorporando-a e in-

terpretando-a, identificam-se como sujeitos e não como meros objetos con-

ceituais. Quando se expressam em Libras e utilizam-se dos diversos elementos
inerentes à língua, acrescentam-se novas visões, apropriações e releituras no

campo da performance nas artes visuais, afirmando e ajudando na constituição
dessa identidade, ao forjar sua própria e nascente cultura artística.
Considerações Finais
A abordagem qualitativa da pesquisa revelou a importância da arte per-

formática como estímulo para a formação cultural daqueles jovens não só no

campo artístico, mas também no campo linguístico, ampliando a expressão
corporal em conjunto à própria da língua, colaborando na constituição de uma
identidade visual peculiar ao universo cultural surdo local.

Como partícipes desse processo construtivo e constitutivo da identidade

surda no Estado de Rondônia, intentamos mostrar essa breve memória que co-

roa nossa trajetória de luta não de uma pessoa, mas principalmente de um grupo

e de uma comunidade de Porto Velho/RO que vai avante e luta para denunciar

que as minorias surdas tem sido excluídas do direito e da cidadania plena, mas,
com pequenas e significativas ações em âmbito artístico, cultural e social, começamos a mostrar à grande maioria brasileira que desconhece essas comunidades

e a LIBRAS, inscrevendo essa ação nos anais da arte-educação para a acessibilidade, não apenas em nível local e regional, mas também nacional.

O curta-metragem, que leva o mesmo nome do grupo “ArtPerfor-

mance Surda”, e do qual fazemos parte, como diretores, produtores e in-

térpretes, documenta com êxito o resultado das políticas públicas culturais

de iniciativa do Governo Federal, através do Programa Cultura Viva em
parceria com a sociedade civil, empoderada através dos Pontos de Cultura
em associação com os movimentos sociais.
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O vídeo possui tradução em LIBRAS, enfatizando não apenas a neces-

sidade do registro visual-gestual, mas também sua tradução para a língua de

sinais como aspecto intrínseco às peculiaridades midiáticas da Cultura Surda,
dispositivo esse que emerge como ferramenta na construção dos sujeitos e inscreve-se no campo dos Estudos Culturais enquanto perspectiva singular me-

diada não só pela imagem ou pela mera história visual (fotografia/vídeo), mas
ampliando o aspecto midiático em sua instrumentalidade analítica gesto-vi-

sual, reivindicando certa peculiaridade e veracidade junto à ciência enquanto
instância válida de historicidade possível.
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SEÇÃO III
ESTUDOS CULTURAIS E
PÓS-COLONIAIS:
LÍNGUA, MEMÓRIA, ARTES,
MITO E SABERES INDÍGENAS
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CAPÍTULO IX
PARA QUE SERVEM AS PESQUISAS COM
LÍNGUAS INDÍGENAS
Marília Ferreira

Introdução
Este texto nasceu da necessidade de sistematizar minhas ideias so-

bre a importância do trabalho que tenho desenvolvido ao longo de minha
vida profissional e, motivada pelo convite da Profa. Simone Guesser, da

Universidade Federal de Roraima, para fazer uma fala de encerramento no
I Seminário de Língua, Literatura e Processos Culturais da Região Norte

(SLLP) acerca das pesquisas realizadas com línguas indígenas, esse tex-

to foi concebido. Daí o título provocativo que eu propus dada às muitas

questões, dúvidas, incertezas que envolvem o trabalho com essas línguas,
especialmente para o estudante dos cursos de Letras.

Para começar, quero evocar o fato de a humanidade ser formada por homens

iguais entre si, na medida em que pertencem à espécie humana, e, ao mesmo tempo,
diferentes, na medida em que são muitos os povos e que suas culturas são bem distintas e assentindo para o fato de que isso influencia diretamente suas línguas.

Como sabemos, especialmente aqueles que são da área de Linguís-

tica e Literatura, todo ser humano tem a capacidade de falar uma língua,
em que cada língua tem suas características gramaticais e vocabulares e
cada sociedade, por sua vez, tem suas próprias características culturais, sua
visão de mundo, ou seja, uma maneira especial de ver, por meio do conhe-

cimento, as coisas do mundo humano, natural bem como sobrenatural. Por

essa razão, ao pensar em humanidade, precisamos pensar sempre em sua
unidade e, ao mesmo tempo, em sua diversidade.
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Dentre tantos pensamentos de inúmeros estudiosos da área, quero citar um

pensamento de C. F. Hockett que afirmava que a língua é “a mais valiosa de todas
as riquezas que o gênero humano possui.” Esse linguista pós-bloomfieldiano, em

um artigo “Uma Nota sobre Estrutura”, propôs que a linguística fosse vista como

“um jogo e como uma ciência”. Um linguista como jogador no jogo de línguas

teria a liberdade de experimentar todas as expressões de uma língua, mas deveria
garantir que “todas as expressões do corpus devessem ser levadas em conta”.

Esse pensamento de Hockett traduz um pouco do trabalho de descri-

ção de línguas feito por todos e todas que se dedicam à descrição de línguas.

As coletas de dados materiais são feitas de um falante nativo e, em princípio,
não distinguem aspectos sociolinguísticos. Inicialmente o material de suporte
para essa coleta pode vir de questionários estruturados que buscam uma visão

geral do léxico e de alguns itens da gramática de uma dada língua como, por

exemplo, pronomes, possessivos, sentenças simples fora de um texto, formas

interrogativas, entre outras. Na próxima seção, apresentarei um esboço sobre as
línguas indígenas brasileiras no mundo e sobre os povos que as falam.
As línguas indígenas brasileiras e os povos que as falam
Considerando-se que há entre 6 a 7 mil línguas no mundo. Supõe-se

que dessas 7 mil, 50% da população mundial falam 50 línguas e os outros 50%
falam as 6.959. Para reunir informações importantes bem como refletir sobre
a questão foi elaborado o Atlas of the World’s Languages in Danger (Atlas Mundial das Línguas em Perigo) da UNESCO (2009).

Essa ação mostra que há uma necessidade premente de desenvolver no-

vas iniciativas de políticas linguísticas e um melhor compartilhamento dos

recursos linguísticos disponíveis. O Atlas considera o Índice de Vitalidade das

Línguas, que esquadrinha as motivações que fazem um idioma ser ameaçado,
as políticas de Estado em relação a ele, seu uso nos meios de comunicação e o
fato de ele ter registros na internet. Desse modo, foi possível dividir as línguas
em cinco categorias: vulneráveis; seriamente em perigo; severamente em perigo; absolutamente em perigo; e extintas.
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Em relação ao índice de vitalidade das línguas, as línguas indígenas bra-

sileiras estão incluídas na estimativa de desaparecimento. O desaparecimento

de um grande número de línguas tem ocorrido no Brasil desde o momento

em que os europeus invadiram o local onde hoje está o nosso país. Rodrigues
mostrou, por meio de um método estatístico, que cerca de 1.300 línguas eram
faladas no Brasil quando os colonizadores chegaram. Contudo somente cerca
de 154 são faladas atualmente, de acordo com um trabalho publicado em 2010
por pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi. 120 dessas línguas são
faladas na Amazônia. 68% delas têm pouco ou nenhum estudo feito. 36 línguas correm risco de extinção imediata.

Dentre as questões a serem pensadas estão perguntas como: (i)

como uma língua desaparece? Bem, há algumas maneiras pelas quais isso

ocorre. Uma delas é quando todos os falantes dessa língua morrem ou
quando eles deixam de falá-la. Inúmeras são as razões pelas quais uma
comunidade pode deixar de falar sua língua. No Brasil, há exemplos das
duas formas de morte linguística.

Desde a chegada dos primeiros colonizadores, houve uma batalha con-

tra os indígenas. Essa luta, não raro, se fez com a permissão do governo metro-

politano português até com a utilização de suas tropas militares e mercenárias.
No primeiro século de colonização, os indígenas do litoral leste e sudes-

te do Brasil entraram em choque com os brancos. Esses colonizadores desejavam não somente se apropriar das terras dos indígenas para fazer suas lavouras

de cana de açúcar, como queriam se apoderar dos próprios indígenas com o
objetivo de transformá-los em escravos.

Durante o período pré-colonial, houve várias expedições. Nos relatos

feitos pelos portugueses as tentativas de contato, muitas vezes, findavam sem

sucesso e acontecia a antropofagia (portugueses sendo comidos pelos indí-

genas). Com o surgimento de pequenas feitorias havia sempre tentativas de

manutenção de uma vida amistosa com determinados grupos das regiões em
que se via essa realidade.

No século XVII, a economia brasileira já estava baseada na lavoura e na in-

dústria da cana de açúcar, a criação de gado crescia e avançava pelo interior do nor206

deste e, ao longo do rio São Francisco, as lutas contra grupos que habitavam aquela
região, os quais acabavam por serem dizimados. O governo português engendrava

a ocupação do Maranhão e do Pará e, por causa dessas ações, combates sangrentos
eram comuns entre os brancos e os indígenas daquelas regiões.

Porém, nem todos os grupos indígenas desapareceram por causa das

questões com os colonizadores ou por causa da escravização. Muitos indígenas desapareceram em decorrência do contato com doenças que eram des-

conhecidas em seu meio e para as quais eles não tinham nenhuma proteção.
Por exemplo, quando os missionários reuniam índios de vários lugares em um

aldeamento único para favorecer a catequese cristã, o surto de qualquer doença era algo desastroso, uma vez que a aglomeração de um grande número

de indígenas contribuía para o contágio. Durante as epidemias da varíola de
1562-1563, na Bahia, muitos índios reunidos juntos dessa forma morreram.

Provavelmente um certo sentimento de superioridade por parte dos co-

lonizadores lhes fez pensar aqueles povos como inferiores por serem distintos de

si e terem culturas também distintas. Daí a necessidade premente de “salvá-los”
de tudo o que lhes era caro: sua língua, sua cultura, seu modo de vida, suas terras.
Apesar de a legislação portuguesa quase sempre mencionar a presença

indígena, os interesses nessa menção nunca eram por causa deles, mas dos colonos, que desejavam escravizar os índios, e das ações oficiais regulamentadas

na condução das expedições punitivas. Durante muito tempo houve caçado-

res profissionais de índios, os quais foram muito usados para lutar contra os

Kaingang (São Paulo e Paraná), os índios de Goiás, Mato Grosso, Maranhão e
Pará. Além disso, os missionários esmeravam-se em converter os indígenas ao

cristianismo para fazê-los adotar forçadamente os costumes dos “civilizados” e
assim serem mais facilmente manipulados.

Falando da situação atual, com um olho no passado, ainda é necessário

explicar que os índios que vivem no Brasil constituem povos diferentes e falam
línguas diferentes também! A maioria das pessoas não indígenas desconhece

os povos indígenas e suas línguas. Por isso, ouvimos que “os índios falam Tupi
ou Tupi-Guarani”. O que não é verdade. Não há um índio genérico, nem apenas uma língua indígena brasileira.
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O desaparecimento de línguas indígenas é uma grande perda não somen-

te para as comunidades nativas. Afinal, elas são o meio de transmissão de cultura

e pensamento tradicionais e uma parte importante da identidade étnica. Essas
línguas fazem parte do patrimônio material e imaterial da humanidade.

Como se sabe a Linguística Moderna tem seu início no século XX,

com a publicação do livro de Ferdinand Saussure. A partir da década de

50, um número de linguistas se interessa em coletar dados de línguas
não documentadas. Línguas como esquimó, bantu e swahili começam a
ser estudadas e a apresentar padrões antes nunca vistos pelos linguistas
acostumados aos padrões das línguas clássicas.

No Brasil, não havia uma política nacional com o objetivo de promover

a descrição e o estudo de sistemático dessas línguas. Em razão disso, o governo
brasileiro firmou parceria com o Summer Institute of Linguistics, cujos missionários se distribuíram pelo Brasil com a tarefa de estudar as línguas indíge-

nas para fazer a tradução de Bíblias e se ocupar da conversão dos índios – os
objetivos continuavam os mesmos de antes, apesar dos disfarces dos discursos
empregados para justificar essas ações.

Provavelmente a expectativa era a de que esses estrangeiros também

fossem contribuir para formar linguistas no país, mas isso não aconteceu. Ao

contrário, vários deles foram formados por meio da realização de cursos de
pós-graduação, em nível de mestrado e de doutorado, em universidades brasileiras, como a UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) e a UnB

(Universidade de Brasília), orientados por professores brasileiros e estrangeiros
como Carl Harrison, que foi professor visitante em diferentes instituições.

Essa política atrasou sobremaneira a constituição de uma área de Lin-

guística Indígena no país. Vale dizer que em 1953 forma-se o primeiro doutor

em Linguística, Professor Joaquim Mattoso Câmara Júnior, e, em 1959, o Professor Aryon Dall’Igna Rodrigues obtém seu doutorado.

Em 2020, a área de Línguas Indígenas no Brasil completa 50 anos de

atuação e a nossa avaliação é que se fez bastante, mas ainda há muito a fazer. A

tarefa de descrever as línguas indígenas, de modo particular aquelas faladas na
região amazônica, é extremamente importante por muitas razões.
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No que se refere à demografia, muitas delas são faladas por grupos isola-

dos geograficamente nessa região. Dessa maneira, vários processos linguísticos
correm risco de desaparecer, assim como as línguas, sem nenhum tipo de documentação linguística (cf. Rodrigues, 2000).

A diversidade de famílias linguísticas e línguas isoladas encontra-

das na Amazônia também é forte justificativa para o desenvolvimento de

pesquisas. De acordo com Grinevald (1998, p. 127), a região amazônica
era como uma “caixa-preta linguística”. Sendo assim é possível dizer que a

ampliação dos estudos linguísticos nessa região contribuirá de forma sig-

nificativa para a compreensão da linguagem humana, além de auxiliar a
compreensão das outras línguas geneticamente aparentadas bem como da
situação das línguas brasileiras como um todo.
Para estudar e pesquisar línguas indígenas
Pode-se estudar línguas indígenas a partir de perspectivas teórico-metodo-

lógicas como o formalismo ou o funcionalismo. Um linguista funcionalista quando

vai a campo o faz para coletar, criar e testar hipóteses que o leve a esboçar de que
forma se organiza a gramática daquela língua em estudo, entre outras coisas.

Para isso, o linguista precisa contar com uma infraestrutura mínima

a fim de salvaguardar os dados que constituirão seu corpus de pesquisa. Os
avanços tecnológicos incluindo gravadores de áudio e vídeo, e computadores

têm facilitado imensamente a tarefa de documentação e descrição das línguas,
antes feitas sem isso, ou com gravadores imensos e pesados. Logicamente essa

infraestrutura mínima é cara e por essa razão há certa dificuldade em iniciar
esses estudos por conta própria.

Muitas vezes as comunidades também estão localizadas em territórios

longínquos, aonde somente se chega por barcos ou aeronaves. Mas nem todas
as aldeias estão em locais inacessíveis.

Nas últimas décadas tem-se defendido e estimulado a ideia de que in-

divíduos falantes de uma dada língua indígena devem eles próprios se dedicarem a estudar/descrever sua própria língua. Isso começou a acontecer mais
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expressivamente após a inclusão de indígenas no ensino superior, em cursos
nos níveis de graduação e de pós-graduação. Todavia indígenas linguistas ainda
são muito poucos no país.

Concluindo com razões para estudar línguas indígenas
Entre as inúmeras razões que podem ser elencadas para defender a ideia

de que a pesquisa com línguas indígenas é relevante e deve ser feita estão desde
o gosto estético até o compromisso social que um pesquisador pode abraçar em
uma carreira que deseje seguir em sua vida profissional.

Para o presente capítulo, selecionei as cinco principais razões para que

se tenha uma língua indígena como objeto de pesquisa/estudo. Sobre essas
motivações falarei a seguir.

Primeiramente é preciso ter clareza de que todas as línguas têm valor

científico e não há língua melhor ou pior que outra. As línguas são diferentes
e apresentam características tipológicas distintas.

Em segundo lugar, o fato de estudar uma língua indígena pode nos

qualificar para entender a estrutura de qualquer outra língua humana.

Pode parecer estranho, mas é verdade. Quando estudamos uma língua

indígena, estamos nos qualificando para estudar e entender a estrutura de qual-

quer língua natural. É possível fazer a análise de aspectos do chamado “núcleo
duro” da linguística (fonética/fonologia, morfologia, sintaxe). Ou a análise de
aspectos etnolinguísticos. Ou uma análise da variedade de língua portuguesa

falada pela comunidade. Ou ainda descrever aspectos histórico-comparativos
daquela língua que permitam uma compreensão bastante ampla de como se

organiza a família e tronco ao qual aquela língua pertence. Portanto, não há

esse mito de estudar línguas indígenas é o mesmo que estudar nada, por não
haver onde aplicar esse conhecimento.

Uma terceira razão para realizar uma pesquisa tendo uma língua in-

dígena como objeto de estudo advém do fato de que uma língua guarda um

universo de visões de mundo, de perspectivas, e ao estudá-la pode-se desnudar
essas questões e contribuir para uma compreensão mais ampla da realidade
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sociocultural, antropológica, linguística dos povos. Por exemplo: quando estudamos os mitos de origem ou de criação de uma sociedade, vemos costumes

e “verdades” daquele dado povo, orientações sobre o bem viver, o ter saúde, o
cuidar de si e dos outros, entre tantas outras questões. Em Parkatêjê, língua

da família Jê, tronco Macro-Jê, falada no sudeste do estado do Pará, o mito
de origem traz o sol e a lua como protagonistas. Eles são companheiros que

vivem nesse mundo como deuses a quem foi dado certo poder. O mito pode
ser subdividido em diferentes episódios e cada um contém uma enorme sabedoria ancestral que caminha com esse povo há muitos anos. Outro exemplo

dessa língua são os termos de parentesco que, grosso modo, se assemelha ao
de línguas como a japonesa com termos específicos para os parentes do lado
materno e do lado paterno.

Uma quarta questão muito importante para o desenvolvimento de pes-

quisas com línguas indígenas diz respeito às contribuições dos estudos dessas

línguas para a teoria geral de linguística que são várias. Inicialmente esse tipo
de trabalho de pesquisa implantou perspectivas para o entendimento das lín-

guas naturais, enquanto fenômeno da cognição humana, considerando-se a

semelhança estrutural e funcional apresentadas. Línguas indígenas expendem
propriedades gramaticais e discursivas cuja análise representa, por vezes, um

enorme desafio para linguistas, que buscam sistematizar os resultados de seus
estudos para apresentá-los como pressupostos teóricos assentes. Ademais estudos científicos dessas línguas implicam em respeito a esses povos, o que se

traduz em reconhecimento de seus direitos fundamentais e da importância de
sua cultura e de sua língua para a humanidade.

Finalmente, a realização de estudos científicos sobre línguas indígenas

amplia compromissos sociais com povos minoritários. Como visto desde o início

do presente texto, os povos indígenas que habitavam o território onde atualmente está o Brasil sofreram abusos de todas as ordens. Muitas vezes confiaram na

conversa dos não índios e foram ludibriados, iludidos, roubados, mortos. Infelizmente essa situação continua a se repetir nesse país. Territórios indígenas con-

tinuam a ser cobiçados e desrespeitados por toda a sorte de pessoas, empresas,
governos. Não há segurança sanitária para os povos indígenas. Não há respeito
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por suas vidas e pelo valor histórico que eles deveriam ter como povo primeiro

que estava nessas terras antes que os colonizadores tomassem conta do que era
seu por direito. Desse modo, os estudos científicos de uma língua podem contribuir para que o devido respeito seja dado a esses povos.
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CAPÍTULO X
SITUAÇÃO SOCIOLINGUÍSTICA DO POVO AIKANÃ:CONTRIBUIÇÕES PARA UMA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
MULTILÍNGUE
Quesler Fagundes Camargos
Andressa Santiago Monte Verde
Eliete Aikanã
Luzeu Aikanã

Introdução
Neste capítulo1, temos por objetivo fazer uma análise da situação socio-

linguística existente na Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro e na Terra Indígena Tubarão Latundê, onde reside o povo indígena Aikanã, a fim de pensar

de que maneira os estudos sociolinguísticos possam contribuir com a educação
escolar indígena. Ademais, espera-se verificar de que maneira essa educação

contida em um cenário tão complexo pode chegar a ser uma educação escolar
indígena na perspectiva multilíngue e intercultural, garantindo-se que não se
exclua o contexto multicultural em que estão envolvidas.

Durante a pesquisa, alguns fatores foram essenciais na construção

de conhecimentos que possibilitaram que este trabalho fosse concluído.
A colaboração e a participação dos indígenas Aikanã, que se dispuseram a
contribuir de maneira fundamental, principalmente daqueles que vigoram
1

Este capítulo é um dos desenvolvimentos do trabalho de pesquisa desenvolvido no âmbito
do projeto de pesquisa “Investigação sociolinguística da língua falada pelo povo indígena
Aikanã”, que foi realizado no período de 2016 a 2018, sob a orientação do Prof. Dr. Quesler
Fagundes Camargos, o qual teve como resultado um Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “A sociolinguística e a escola indígena: contribuições a partir do povo indígena Aikanã”,
da primeira autora, e dos relatórios finais produzidos pelos três primeiros autores, bolsistas
de Iniciação Científica (CNPq/UNIR), no âmbito do Programa Institucional de Iniciação
Científica PIBIC/UNIR/CNPq.
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como coautores deste capítulo, foi essencial, uma vez que sem sua partici-

pação efetiva a pesquisa aqui apresentada certamente não teria produzido
uma reflexão a respeito de suas práticas docentes diante do real cenário
sociolinguístico existente nas duas terras indígenas.

Deve-se destacar que analisar a situação sociolinguística de uma comu-

nidade indígena, pensando em contribuições para o ensino de sua língua étnica, se faz necessário diante das dificuldades enfrentadas pelos povos indígenas

das aldeias pesquisadas. Dessa maneira, além de atender a uma necessidade de

documentar sua situação linguística, este trabalho de pesquisa pode oferecer
uma contribuição aos povos indígenas a respeito de sua situação sociolinguística e dos riscos de desaparecimento de suas línguas étnicas. O presente capítulo
pode contribuir ainda com a escola indígena, uma vez que o conhecimento da

situação sociolinguística de um povo é essencial para se pensar em políticas
linguísticas realmente efetivas e de valorização das culturas envolvidas.

Para fins teórico-metodológicos, deve-se destacar que a pesquisa se

apoiou principalmente nos trabalhos de Fleuri (2001), Vasconcelos (2005), Me-

gale (2005), Almeida (2008), Salgado (2008), Bergamaschi e Medeiros (2010),

Flory e Souza (2010), Cezario e Votre (2011), Bazarim, Vilela e Oliveira (2012),
Medeiros (2012), Oliveira, Gomes e Pantoja (2014) e Maher (2018).
O povo indígena Aikanã
Assim como a maioria dos povos indígenas de Rondônia, o povo indí-

gena Aikanã vive uma realidade difícil, por enfrentar as consequências da colonização pelos não indígenas. Pelo fato de terem sido obrigatoriamente deslo-

cados para uma terra fraca para cultivo de roça, foram levados a buscar outros
meios de sobrevivência que não fazem parte da sua tradição cultural. Segundo

Vasconcelos (2005), os Aikanã foram removidos de suas terras tradicionais

juntamente com outros dois povos, ambos com a população bastante reduzida,
sendo eles: o povo Kwazá e o Latundê.

De acordo com os próprios Aikanã, tudo se iniciou quando eles viviam

em suas terras de origem próximas ao Rio Pimenta Bueno, na qual viviam pró214

ximos de fazendeiros, para os quais trabalharam em lavouras, colhendo e plan-

tando alimentos. Após um certo tempo, segundo os Aikanã, os fazendeiros,

que eram os “patrões”, venderam as terras em que viviam e disseram que a terra,
em que vivem na atualidade, era a terra para a qual deveriam se mudar. Ao
contrário das terras originárias, que eram férteis e ricas em todos os aspectos, o

lugar para onde se mudaram, hoje denominada como Terra Indígena Tubarão

Latundê, não conta com uma terra fértil, a qual não se consegue plantar roças
que sejam suficientes para as atividades econômicas desses povos.

Quanto às atividades econômicas, o povo Aikanã não faz mais o cul-

tivo de plantações, devido principalmente ao fato de suas terras serem quase

inférteis e muito arenosas. A pesca também não é uma prática atual, uma vez
que os rios que cortam as aldeias não possuem uma quantidade de peixes que

seja suficiente para essa atividade. De modo semelhante, a floresta sofre com a

escassez de animais que tradicionalmente fazem parte da alimentação do povo.
Devido a essas situações, o povo Aikanã tem como meio de sobrevivência prin-

cipalmente trabalhos junto a fazendas vizinhas e a órgãos governamentais. Há
ainda fonte de renda oriunda de aposentadores e programas de assistência social, como é o caso do Programa Bolsa Família.

Quanto à estrutura física das aldeias, as famílias Aikanã residem em

casas que se localizam relativamente próximas umas das outras, de modo que

uma maior proximidade das moradias ocorre quando é pertencente a filhos.
Assim, quando se casam, geralmente constroem casas mais próximas à casa dos
pais. Quando acontecem casamentos, os homens costumam trazer as esposas

para perto de si, embora haja casos em que os homens se deslocam para aldeia

de residência da mulher. Esses casamentos acontecem tanto entre os Aikanã,
quanto com outras etnias.

No que diz respeito aos aspectos linguísticos, Voort (2013) afirma que

o Aikanã é uma língua indígena de Rondônia, falada por 175 indivíduos, de
uma população aproximada de 200 pessoas que se identifica etnicamente como
Aikanã. Ainda não foi possível comprovar qualquer relacionamento genealógico com outras línguas. Dessa forma, Voort (2013) afirma que o Aikanã deve

ser considerado, portanto, como língua geneticamente isolada. O autor (2013,
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p. 360) ainda afirma que, “[...] mesmo que, pelo baixo número de falantes, a

língua esteja seriamente ameaçada de extinção, é ainda falada pela maioria do

povo e também transferida para as gerações mais novas.” Neste trabalho, apresentamos dados sociolinguísticos que mostram que a língua Aikanã, na ver-

dade, está atualmente em uma situação de altíssimo risco de desaparecimento,
uma vez que a língua portuguesa está ocupando espaços sociais que antes eram

majoritariamente pertencentes à língua Aikanã. Ademais, entre as gerações
mais novas, o português tem se tornado a língua mais utilizada diariamente.

Uma das causas para o aumento da língua portuguesa entre falantes

indígenas é, conforme muitos Aikanã, os casamentos interétnicos. Assim, com
o tempo, a língua tem perdido sua função em diversos contextos sociais, prin-

cipalmente quando os pais não falam a mesma língua indígena e, inclusive,
quando são falantes somente de língua portuguesa. Desse modo, isso ocasiona

tensões no uso da língua Aikanã em diversos aspectos, quando se consideram
fatores sociais que implicam no uso ou não da língua indígena.

Na atualidade, o povo indígena Aikanã vive subdividido em dois terri-

tórios demarcados, a saber: na Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro, loca-

lizada no Município de Parecis (RO), e na Terra Indígena Tubarão Latundê,
localizada no município de Chupinguaia (RO). Segundo Vasconcelos (2005),
vale ressaltar que o Aikanã é o nome de um dos quarenta povos que habitam

o estado de Rondônia, principalmente na região do Guaporé, nas chamadas

Terras Baixas da Amazônia. A autora ainda afirma que até meados de 2005

esses povos viviam em três aldeias na Terra Indígena Tubarão Latundê, a saber:
aldeia Gleba Tubarão, aldeia Rio do Ouro e, por fim, aldeia Barroso. No ano de

realização desta pesquisa (2016-2018), residiam nessas três aldeias, respecitvamente, 84, 95 e 15 indivíduos.

No que se refere à localização do povo Aikanã na Terra Indígena Kwazá

do Rio São Pedro, deve-se destacar que o povo Aikanã vive em terras Kwazá
há décadas, juntamente como o povo Kwazá e com alguns não indígenas. A aldeia São Pedro é a aldeia mais antiga com 15 pessoas, as quais constituem cinco famílias. A aldeia Dois Irmãos é a mais populosa com aproximadamente 35

pessoas, que estão organizadas em oito famílias. Por fim, a aldeia Água Limpa,
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que é uma das menores, possuindo apenas 10 indígenas. Devido à quantidade

pequena de integrantes dessas três aldeias – dados obtidos no período de 2016
a 2018 – a presente pesquisa analisou as três aldeias conjuntamente.
Educação escolar indígena
A educação escolar indígena teve seu maior impulso a partir da Consti-

tuição de 1988, em que as demandas educacionais dos povos indígenas passaram
a receber uma atenção mais específica e diferenciada pelo governo federal. Dessa

forma, a educação desses povos passou a ser um direito assegurado em lei. Nesse
sentido, ficou disposto no Art. 231, da Constituição Federal de 1988, que:

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

A partir desse momento, surge “[...] um movimento forte de afirmação

da educação escolar indígena, por meio de leis, de criação de setores específicos

para a gestão dessa modalidade de escola [...]” (Bergamaschi; Medeiros, 2010,
p. 59). Ainda que tardiamente, os povos indígenas passam a ter uma certa autonomia diante da criação desta lei, mesmo que não seja suficiente. De alguma

forma, ela possibilitou que outras leis surgissem, sendo permitido que essa
educação fosse moldada de acordo com as necessidades dos povos indígenas.

Em relação à educação dos povos indígenas, fica pautado no Parágrafo

2° do Art. 210 que “O ensino fundamental regular será ministrado em língua

portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas

línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.” Foi a partir de ideias
como essas que as escolas indígenas passaram a trabalhar sua língua dentro

da sala de aula. Contudo, trabalhar a língua étnica na escola indígena, con-

forme vem pautado na lei citada acima, é materializar uma escola em que a
comunidade seja falante somente de língua indígena ou que, ao menos, tenha

a língua indígena como língua materna. Quando se considera a realidade das
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comunidades indígenas, percebe-se que é imprescindível que se analise antes

as condições da língua desses povos, para se pensar em um suposto modelo de
educação, sem generalizar esses povos.

A educação escolar indígena recebeu também atenção na Lei de Di-

retrizes e Bases Nacional de Educação (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996), em que, no Art. 78, afirma-se que

O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais

de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas

integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e
intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias

históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas
línguas e ciências; II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o

acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade
nacional e demais sociedades indígenas e não-índias.

Referente à educação bilíngue e intercultural, o Art. 78 é enfático

quanto aos seus propósitos, no qual cita como um dos objetivos a recupe-

ração de suas memórias históricas e a reafirmação de suas identidades. No
entanto, a realidade que pode ser encontrada nas comunidades mostra que

aquilo que se tem feito na prática não está sendo suficiente para suprir as

necessidades dos povos indígenas, sendo necessário rever as práticas atuais
que envolvam os povos indígenas.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de

20 de dezembro de 1996) trata também da valorização das línguas indígenas,
sendo um dos objetivos citados no Art. 79. Contudo, mais uma vez os povos

indígenas ficam prejudicados, pois não se é oferecido formas de trabalhar a
língua indígena dentro das escolas indígenas. Isso ocorre pela falta de mate-

riais didáticos necessários para se trabalhar dentro da sala de aula de forma
adequada e pela ausência de formação continuada para os professores indí-

genas, por exemplo. No Art. 79 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, afirma-se ainda que:
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A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provi-

mento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo
programas integrados de ensino e pesquisa. § 1º Os programas serão plane-

jados com audiência das comunidades indígenas. § 2º Os programas a que
se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de Educação, terão os
seguintes objetivos: I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna
de cada comunidade indígena; II - manter programas de formação de pessoal

especializado, destinado à educação escolar nas comunidades indígenas; III -

desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos
culturais correspondentes às respectivas comunidades; IV - elaborar e publi-

car sistematicamente material didático específico e diferenciado. § 3º No que
se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos
povos indígenas efetivar-se-á, nas universidades públicas e privadas, mediante

a oferta de ensino e de assistência estudantil, assim como de estímulo pesquisa e desenvolvimento de programas especiais.

Como é visto no Art. 79, a legislação abrange uma educação intercul-

tural em que, segundo Medeiros (2012, p. 3), “[...] a escola deve reconhecer e

manter a diversidade cultural e linguística de sua comunidade, além de promover uma situação de comunicação entre experiências socioculturais, linguís-

ticas e históricas diferentes”. Assim, vemos a necessidade de as comunidades
indígenas incorporarem em sua sociedade esse modelo de educação, em que

há a necessidade e a urgência de pensar uma educação intercultural que seja
capaz de agregar mais conhecimentos aos povos indígenas. Dessa maneira, essa

interculturalidade deve ser a intermediação entre a educação não indígena e a
educação indígena, segundo as necessidades de cada comunidade.

Por conseguinte, é ressaltado ainda no Art. 79 a formação dos professores

indígenas, configurando-se como um dos objetivos do Plano Nacional de Educação (PNE). É imprescindível a formação desses professores, pois o trabalho

dentro das escolas indígenas apresenta uma complexidade que exige tratamento

diferenciado. Desse modo, está contemplada no Plano Nacional de Educação
(PNE) 2014/2024, na meta 15, uma das estratégias que o governo dispõe, em
relação à formação de professores, que será “Implementar programas específicos
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para formação de profissionais da educação para as escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas e para a educação especial” (p. 79).

Diante disso, não oferecer uma boa formação, nos termos da Meta do Pla-

no Nacional de Educação (PNE) 2014/2024 para esses professores indígenas, é

ir contra a legislação, o que pode trazer graves prejuízos para as escolas indígenas.
Ainda no Art. 79, além de ressaltar o desenvolvimento de programas específicos
em relação aos conteúdos culturais específicos, possibilitando, aos envolvidos, co-

nhecimentos que correspondam às suas comunidades, o artigo adverte também
relativamente ao desenvolvimento de currículos que sejam específicos e que corres-

pondam às necessidades de cada comunidade indígena. Outro ponto importante

é que há a obrigatoriedade de elaboração e publicação de materiais didáticos, os
quais são de suma importância para o ensino de língua indígena nas escolas indí-

genas, a fim de atender à carência de materiais específicos e diferenciados, que são
necessários para alfabetização das crianças indígenas e para a aquisição da língua
indígena por adultos que não são falantes da sua língua nativa.
Bilinguismo na educação escolar indígena
No que diz respeito às discussões acerca dos modelos de educação bilín-

gue, que são necessárias para se pensar na educação em escolas indígenas, de-

ve-se ressaltar que esse debate já perdura por anos. Vem-se discutindo uma

educação bilíngue que seja satisfatória e capaz de valorizar a língua indígena e,
ao mesmo tempo, que contemple uma segunda língua.

Diante disso, faz-se necessário analisar os graus de bilinguismo existen-

tes. Assim, será possível distinguir os conceitos de bilinguismo, multilinguis-

mo, ensino bilíngue e os tipos de educação presentes dentro da escola indígena,
a fim de se pensar em um ensino bilíngue e intercultural compatível com a
situação sociolinguística aqui investigada.

Segundo Megale (2005), conceituar o bilinguismo se tornou cada vez

mais difícil, uma vez que, em muitos casos, bilinguismo remete-se somente a

um indivíduo que seja capaz de falar igualmente duas línguas. A autora (2005,
p. 2) ainda diz que “a definição mais comum de bilíngue é a do indivíduo
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que fala duas línguas”. No entanto, ela questiona a condição de exemplos que

colocam em dúvida essa afirmação de que indivíduo bilíngue seja apenas os
chamados bilíngues “perfeitos”, sendo aqueles que falam as duas línguas perfeitamente. Para Flory e Souza (2009, p. 28),

“Bilinguismo” representa uma infinidade de quadros diferentes, os quais
remetem à esfera social, política, econômica, individual, à aceitação e va-

lorização de cada uma das línguas faladas e das culturas com as quais se
relacionam, à exposição e experiência com a língua, entre outros fatores.

Nesse sentido, podemos perceber que o bilinguismo dos povos indíge-

nas tem implicações consideráveis dentro da escola indígena, na qual devem
ser levados em consideração o ensino de língua indígena, tanto nos níveis de

alfabetização, quanto em processos de revitalização de língua. Segundo Almeida (2011, p. 3992),

o Bilinguismo para os indígenas assume um caráter compulsório. A esses

não é dada a possibilidade de escolha. O domínio da língua portuguesa é

uma obrigação. Tanto na situação de contato com a sociedade majoritária,
quanto em diferentes domínios sociais das aldeias, existe uma “necessidade
imperiosa” de falar português, sendo a questão do “pertencimento” um dos
fatores que se sobrepõem, apresentando-se mesmo como prioridade, principalmente para jovens e adolescentes.

Por conseguinte, podemos perceber que o bilinguismo dentro das aldeias

indígenas tem enormes implicações diante dos resultados ou fracassos quando
se fala em um ensino bilíngue. Segundo Megale (2005), a educação bilíngue

divide-se em dois grandes domínios: (i) a educação bilíngue para crianças de
grupos dominantes e (ii) a educação bilíngue para crianças de grupos minoritários. Quando pensada em educação bilíngue para uma criança de um grupo do-

minante, materializa-se uma educação para uma aquisição de uma nova língua,
conhecimentos de novas culturas e uma habilitação para completar o ensino no
exterior. À vista disso, a importância que se dá a uma educação pautada nesses

objetivos, os esforços e a competência para se atingir resultados de excelência,
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mostra contraste diante de uma educação bilíngue de crianças de grupos minoritários, na qual é notório o quanto esse modelo de educação vem fracassando

em relação à educação de ensino bilíngue oferecida aos povos indígenas no Brasil. Uma educação bilíngue adequada só será possível se se considerar toda essa

complexidade apontada por Megale (2005). Mais especificamente, deve-se levar
em conta os diferentes graus de bilinguismo, a partir dos quais é possível funda-

mentar os pressupostos de um sujeito bilíngue. Tais graus são pensados a partir
do nível de proficiência, função e o uso da língua, além da mudança de código e
da interferência que outras línguas têm sobre a outra em um mesmo contexto.

Mesmo diante de tantas classificações que surgiram dentro do bilin-

guismo, que está inteiramente vinculado à educação bilíngue, não se pode negar que “[...] o que se leva em conta para definir um grupo como minoria não
é a quantidade de falantes, mas sim o prestígio (ou falta de) que é atribuída

a sua variedade linguística e/ou das línguas dessas comunidades [...]”. (Bazarim; Vilela; Oliveira, 2012, p. 4). Diante disso, os autores afirmam que o
bilinguismo de elite ‒ sendo um bilinguismo de escolha por um determinado

grupo, de prestígio, tanto nacional quanto internacionalmente ‒ acaba por ser

considerado como algo positivo. Paradoxalmente, dentro das escolas indígenas,
esse bilinguismo, no entanto, tem tido resultados negativos, quando ocorre em
detrimentos das línguas étnicas.

Sociolinguística para a educação escolar indígena
A presente proposta de pesquisa se fundamenta nos estudos da Sociolinguís-

tica, a fim de verificar de que maneira seus pressupostos teóricos podem contribuir
para pensarmos no funcionamento da educação escolar indígena. Conhecer essa área

dos estudos da linguagem é fundamental para compreendermos de que forma uma
escola com um modelo de educação bilíngue pode ser construída. Diante disso, devemos considerar de início que, nos termos de Cezario e Votre (2011, p. 141),

A sociolinguística é uma área que estuda a língua em seu uso real, levando
em consideração as relações entre a estrutura linguística e os aspectos so-

ciais e culturais da produção linguística. Para essa corrente, a língua é uma
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instituição social e, portanto, não pode ser estudada como uma estrutura

autônoma, independente do contexto situacional, da cultura e da história
das pessoas que a utilizam como meio de comunicação.

Vemos que a Sociolinguística pode ser utilizada para identificar a con-

dição de uma língua em diversas situações dentro dos contextos sociais da
comunidade. Não só da comunidade, mas também da escola. Isso posto, Bazarim, Vilela e Oliveira (2012) consideram o espaço escolar como um complexo

sociolinguístico. Além disso, alertam a respeito das situações com as quais o

professor vai se deparar, sendo estas muitas vezes multiculturais e multilíngues.
À vista disso, pretende-se apresentar neste capítulo um estudo a res-

peito da educação escolar indígena, tendo como ponto de partida as escolas
indígenas do povo Aikanã. Não se pode deixar de considerar, para tanto, os

pressupostos teóricos da Sociolinguística, que é a área do conhecimento que

analisa a situação da língua de um determinado povo, considerando seus aspectos sociais, tais como: família, escola e comunidade, por exemplo. Também

não podem ser ignorados os conceitos de bilinguismo e multilinguismo, os

quais estão diretamente relacionados à situação de muitos povos indígenas

brasileiros, como é o caso dos Aikanã. Para Salgado (2008, p. 25), “parece-nos
ser do escopo da Sociolinguística a identificação de indivíduos bilíngues porque estuda o uso que as pessoas fazem das línguas e como esse uso está ligado

a fenômenos sócio-culturais”. A partir desses pressupostos, surgiu a necessidade de se pensar a situação linguística nos contextos sociais com o intuito de
verificar a influência que essa situação linguística tem com a escola indígena.

Outro objetivo também é contribuir com a educação escolar indígena,

por meio dos estudos guiados pela Sociolinguística Interacional, estudos estes

capazes de evidenciar de uma forma mais ampla o quanto a situação linguística

de uma comunidade pode trazer consequências para a escola indígena, e que
culpar ‒ de forma falaciosa ‒ a maneira com que os professores estão condu-

zindo essa escola, principalmente no processo de alfabetização, seja a solução
para os problemas ligados à perda da língua étnica. A escola talvez seja o local

que apenas recebe esse problema e que, por falta de projetos pedagógicos, aca223

ba por conduzir a uma educação que já não atenda à situação linguística atual

da comunidade. Destaca-se que essa situação linguística não deve ser marcada
como estável e sim como uma situação linguística que está sujeita a mudanças

diárias. Enfim, os resultados da pesquisa realizada, apresentados nas próximas
seções, procurarão demostrar o quanto a Sociolinguística pode contribuir para

se pensar na educação escolar indígena, não só do povo Aikanã, mas dos demais povos indígenas de Rondônia e do Brasil.

Situação sociolinguística das aldeias indígenas Aikanã
A análise sociolinguística apresentada nesta seção foi realizada a partir dos dados sociolinguísticos obtidos durante o desenvolvimento do projeto
de pesquisa “Investigação sociolinguística da língua falada pelo povo indígena
Aikanã” ao longo do período de 2016 a 2018. Essa pesquisa só foi possível
graças à colaboração dos povos indígenas Aikanã e dos integrantes do projeto
na condição de acadêmicos do Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural, da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus
de Ji-Paraná, e também de alguns professores das escolas indígenas da Terra
Indígena Kwazá do Rio São Pedro e da Terra Indígena Tubarão Latundê.
No período de 2016 a 2017, a pesquisa foi realizada seguindo algumas
etapas, dentre elas estavam a elaboração de questionários sociolinguísticos que
possibilitassem obter dados sobre os contextos em que a língua Aikanã era
utilizada e seu status na Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro, a qual é
composta por três aldeias, a saber: São Pedro, Água Limpa e Dois Irmãos.
Como já dito, levando-se em consideração que essa Terra Indígena conta com
um número reduzido de pessoas, decidiu-se trabalhar com as três aldeias, que
juntas perfaziam na época o total de 60 indivíduos.

No período de 2017 a 2018, optamos por estender a pesquisa para o

povo Aikanã que reside na aldeia Gleba Tubarão da Terra Indígena Tubarão
Latundê, com uma população de 84 indivíduos. Dessa forma, foi possível le-

vantar dados sociolinguísticos que se diferem entre as duas realidades vividas
atualmente por um mesmo povo, considerando-se que o contexto social influencia tanto na língua quanto na cultura.
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Para a coleta de dados, foram construídos questionários específicos que

pudessem atender às duas terras indígenas, considerando, contudo, as diferenças que elas têm entre si. Assim, foi possível obter questionários adequados às
duas terras indígenas envolvidas na pesquisa.

Os questionários tiveram como objetivo buscar respostas quanto à per-

cepção que os indivíduos têm sobre a própria língua e sobre o seu status, considerando para tanto seus contextos de uso. Partimos do pressuposto de que

essas informações podem contribuir significativamente com a Educação Es-

colar desse povo, com o fim de ampliar o conhecimento mais geral a respeito
da importância de se compreender a situação sociolinguística para se pensar
políticas linguísticas mais efetivas.

Os questionários foram construídos pensando em atender diferentes

objetivos que pudessem influenciar os resultados. Em um primeiro momento,
as questões foram puramente sociolinguísticas, buscando identificar a percepção que os indígenas possuem da língua Aikanã dependendo dos contextos
sociais selecionados. Em um segundo momento, os questionamentos foram

quanto à percepção de domínio de língua que os participantes tinham e das
possíveis línguas faladas dentro das terra indígena, a fim de se verificar a per-

cepção das habilidades na escrita, fala, leitura e compreensão de determinada
língua presente na comunidade.

Comecemos, então, com a situação sociolinguística das aldeias São

Pedro, Água Limpa e Dois Irmãos, pertencentes à Terra Indígena Kwazá
do Rio São Pedro.

Situação sociolinguística das aldeias São Pedro, Água Limpa e Dois irmãos,
da Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro

Nesta seção, serão apresentados dados sistematizados que foram extraídos

dos questionários elaborados durante o período de pesquisa citada acima. Dessa
forma, as tabelas foram elaboradas conforme o conteúdo dos próprios questioná-

rios sociolinguísticos. Inicialmente, as tabelas estão divididas por gênero, sendo
possível verificar a diversidade linguística de uma forma mais ampla, destacando
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as diferenças entre homens e mulheres da comunidade. A faixa etária também

é levada em consideração, pois o fator idade dentro da comunidade diz muito a
respeito da percepção de cada entrevistado quanto ao uso das línguas. Por fim, as
tabelas foram elaboradas visando apresentar a situação sociolinguística para cada
um dos seguintes espaços e situações sociais, a saber: (i) em casa com adultos e

crianças membros da família, (ii) em casa com visitantes adultos, (iii) na aldeia
com crianças e adultos e, por fim, (iv) na escola com crianças e adultos.

As Tabelas 1 e 2 trazem dados a respeito das línguas faladas pelos en-

trevistados em casa com crianças. É possível verificar que, a partir do fator extralinguístico de gênero dos entrevistados, as mulheres tendem a utilizar mais a

língua indígena do que os homens, o que possivelmente revela que as mulheres

apresentam uma atitude mais favorável à língua indígena no contexto familiar,
especificamente com crianças.

TABELA 1 – Língua falada em casa com as crianças – Gênero feminino
Gênero

Faixa etária

feminino

11-20

21-30

31-40

41-50

51 ou mais

Total

Kwazá

2

-

1

-

-

3

Aikanã

Português

Aikanã-Português
Total

2

-

-

1

4

3

-

-

2

2

-

3

1
-

1

-

-

0

%

3

27

3

27

2

11

27

18

100

TABELA 2 – Língua falada em casa com as crianças – Gênero masculino
Gênero
masculino
Aikanã
Kwazá
Português
Aikanã-Português
Kwazá-Português
Total

11-20
1
1
2
2
6

21-30
1
1
2

Faixa etária
31-40 41-50
1
1
0
2

51 ou mais
0

Total
1
1
3
4
1
10

%
10
10
30
40
10
100

Diante dos resultados, para além da diferença entre homens e mulheres,

é possível identificar o quanto a língua indígena tem seu uso limitado quando
levado em consideração o uso com as crianças. Note que apenas 27% das mu226

lheres disseram que utilizam a língua Aikanã com crianças em casa e somente
10% dos homens utilizam exclusivamente a língua Aikanã com crianças, resul-

tado que revela uma situação preocupante, pois apenas as mulheres optam por
usar o Aikanã com mais intensidade com as crianças no contexto familiar, am-

biente fundamental para o aprendizado da língua indígena durante a infância.
Essa situação, no entanto, justifica-se também por alguns fatores, sendo o mais

relevante: a existência de casamentos interétnicos, pois se forem analisados os
questionários, a maioria dos entrevistados são casados com pessoas de etnias
diferentes e também com não indígenas. Outro fator que se sabe em relação às

crianças é que mesmo que os adultos conversem em língua indígena, as crianças têm a tendência de responder em língua portuguesa. Já em relação à língua

portuguesa, nota-se o quanto ela é predominante, mesmo quando o entrevis-

tado diz alternar o uso com a língua indígena. Agora, vejamos, nas Tabelas 3 e
4, os dados referentes ao uso da língua em casa com adultos.

TABELA 3 – Língua falada em casa com os adultos – Gênero feminino
Gênero

Faixa etária

feminino

11-20

21-30

31-40

41-50

51 ou mais

Total

Português

-

2

2

-

-

4

2

-

-

Aikanã

2

Aikanã-Português

1

Total

5

Kwazá-Português

-

2
4

-

-

-

-

2

-

-

0

2

18

3

27

36

2

0

%

18

11

100

TABELA 4 – Língua falada em casa com os adultos – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Português

2

1

-

1

Kwazá

Aikanã-Português
Kwazá-Português
Total

1

3
6

-

2

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

-

2

-

5

-

0

-

2

-

-

0

%

1

10

3

30

1

10

50
10

100
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Por seu turno, no contexto familiar com adultos, os dados se alteram

bastante, principalmente quanto ao uso da língua portuguesa. Os resultados
indicam que, em relação aos adultos, 36% das mulheres se comunicam em língua portuguesa com adultos e 50% dos homens fazem uso exclusivo da língua

portuguesa com adultos em casa. Em relação à língua Aikanã, as mulheres, diferentemente das Tabelas 1 e 2, tendem a usar menos a língua indígena Aikanã

com adultos, totalizando apenas 18%, ao passo que nenhum dos entrevistados
do sexo masculino manifestou utilizar exclusivamente a língua Aikanã com
adultos em ambiente doméstico.

Conforme as Tabelas 5 e 6, que tratam da língua falada com as visitas

em casa, o uso da língua indígena por mulheres se torna mais restrito. Segundo
os dados da Tabela 5, 58% das mulheres utilizam tanto a língua portuguesa

quanto a língua Aikanã. Os homens, por sua vez, tendem a utilizar com mais
intensidade a língua portuguesa com as visitas, totalizando 45% os que uti-

lizam somente a língua portuguesa e 36% os que disseram alternar o uso da
língua portuguesa com a língua Aikanã nesse contexto.

TABELA 5 – Língua falada em casa com visitas – Gênero feminino
Gênero

feminino

11-20

21-30

Aikanã-Português

3

2

Português

1

Kwazá-Português

1

1

Total

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

1

1

-

7

3

1

1

-

5

-

1

3

-

-

-

0

%

3

25

2

17

12

58
100

TABELA 6 – Língua falada em casa com visitas – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Aikanã-Português

3

1

7

2

Português

Kwazá-Português
Total
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3
1

-

1

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

-

-

-

4

-

0

2
-

2

-

0

5
2

11

%

45
36
18

100

Os dados das Tabelas 5 e 6 indicam o quanto a diversidade étnica pre-

sente nas aldeias da Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro afeta no uso da

língua indígena, pois, diante da convivência entre indígenas Aikanã e Kwazá
e indivíduos não indígenas, o uso da língua portuguesa se torna mais proeminente. Dessa forma, o multilinguismo é inevitável e, sem uma política lin-

guística bem definida, o desaparecimento das línguas indígenas pode ocorrer.
Vejamos, a seguir, nas Tabelas 7 e 8, os dados obtidos em relação ao uso das
línguas na aldeia, para além do domínio doméstico, com crianças.
TABELA 7 – Língua falada na aldeia com crianças – Gênero feminino
Gênero

feminino

11-20

21-30

Aikanã-Português

1

2

Português

Kwazá-Português
Total

2
2
5

1

3

Faixa etária
31-40

41-50

1

1

3

1

2

51 ou mais

Total
5
5

42
42

2

0

%

17

12

100

TABELA 8 – Língua falada na aldeia com crianças – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

Aikanã-Português

3

Português

Kwazá-Português
Total

4
1
8

21-30

1
1

Faixa etária
31-40

0

41-50 51 ou mais
2

2

Total
6
3

0

2

11

%

55
27
18

100

Em relação ao uso da língua na aldeia com crianças, os entrevistados

optam por utilizar mais a língua portuguesa. Isso se confirma pela análise das

tabelas acima, quando 42% das mulheres disseram utilizar a língua portuguesa
com crianças na aldeia, enquanto os homens totalizaram 55%. Em quase todos

os contextos, os homens tendem a utilizar a língua portuguesa e as mulheres
mostram mais resistência em relação ao uso do português, mesmo em ambientes desfavoráveis à língua Aikanã. As mulheres utilizam com mais frequência a

língua indígena com crianças, sendo um fator extremamente importante para a
229

língua Aikanã, pois, se as crianças não aprenderem a língua indígena, em pou-

co tempo ela poderá desaparecer na Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro.
Nas Tabelas 9 e 10, por sua vez, são apresentados dados referentes às línguas
faladas na aldeia com adultos.

TABELA 9 – Língua falada na aldeia com adultos – Gênero feminino
Gênero

feminino

Português

Aikanã-Português
Kwazá-Português
Total

Faixa etária

11-20 21-30
2

1

2

31-40

41-50

51 ou mais

Total

-

1

-

5

4

1

3

2

-

-

4

-

1

3

-

-

-

%

6

50
42

1

0

8

12

100

TABELA 10 – Língua falada na aldeia com adultos – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Aikanã-Português

3

1

Português
Total

3
6

1
2

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

-

-

-

4

-

0

2
2

-

0

%

6

60

10

100

40

As Tabelas 9 e 10 trazem dados específicos acerca do uso da língua

utilizada com adultos na aldeia. Nesse contexto, a língua portuguesa ganha

um espaço maior nos dois gêneros, mas ainda assim os homens são a maioria,
totalizando 60%; ao passo que as mulheres representam 50%. Quantos aos

que responderam alternar entre a língua Aikanã e o português, as mulheres
representam 42% e os homens 40%. Esses dados nos revelam que as sociedades
compostas por povos diferentes se tornam contextos propícios ao bilinguis-

mo, pois segundo Salgado (2008) esse bilinguismo surge para desempenhar
um trabalho social, que transforma o falante de uma língua indígena em um

indivíduo bilíngue. No caso dos Aikanã, a língua portuguesa, no entanto, certamente tem tido muitas funções sociais. Na situação em que se encontram os
moradores das aldeias da Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro, os Aikanã

falantes da sua língua indígena quase não encontram momentos em que a co230

municação possa ser somente na língua Aikanã, vindo a língua portuguesa ser
predominante dentro da Terra Indígena, uma vez que o português tendo sido a

língua acessível a todos aos moradores locais. Desse modo, a língua portuguesa
acaba por se tornar a língua de comunicação geral. Veremos abaixo, nas Tabelas

11 e 12, a função que a língua Aikanã ocupa dentro da escola indígena da Terra
Indígena Kwazá do Rio São Pedro.

TABELA 11 – Língua falada na escola com crianças – Gênero feminino
Gênero

feminino

11-20

21-30

Aikanã-Português

1

1

Português

Kwazá-Português
Total

2
1
4

1
-

2

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

1

1

-

4

3

1

1

-

1

-

-

0

%

4

40

2

20

40

10

100

%

TABELA 12 – Língua falada na escola com crianças – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Aikanã-Português

3

-

Português
Total

4
7

2
2

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

-

-

-

3

-

0

2
2

-

0

8

73

11

100

27

Por fim, ao analisar a língua indígena no contexto escolar, as Tabelas 11

e 12 trazem mais uma situação preocupante para os povos indígenas habitan-

tes da Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro, principalmente para o povo
Aikanã que, apesar de serem poucos nessa Terra Indígena, são os únicos que

ainda mantêm uma língua indígena em uso em alguns contextos apontados
anteriormente por intermédio das tabelas.

Na escola indígena da Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro, segun-

do a professora indígena da escola, o ensino se caracteriza como bilíngue, mas
com muitas dificuldades. Como já percebido, a escola é composta por crianças

de diferentes etnias, nas quais somente algumas compreendem a língua indíge-

na Aikanã ou Kwazá. Em relação aos professores, a escola contava com apenas
231

uma única professora indígena falante de Aikanã. Desse modo, desenvol-

ver uma educação de ensino bilíngue, sem analisar o grau de bilinguismo

existente na comunidade em que os alunos da escola vivem, pode deixar de
captar importantes informações acerca da real diversidade linguística em que
esses povos estão inseridos.

Ao se falar em educação bilíngue, necessarimante deve-se conside-

rar seu aspecto intercultural, uma vez que, além das línguas existentes nessa

escola, faz-se alusão também aos povos que apresentam diferentes culturas.
Apesar de serem povos que vivem juntos há décadas, ainda guardam aspectos identitários de suas culturas, mesmo em situações que não favoreçam tal

situação. Segundo Silva e Rebolo (2017), as formações de professores serão
essenciais para capacitar esses professores na sua prática, a qual deve ser capaz de considerar as especificidades em que ocorre o processo de ensino e

aprendizagem e que, nesse impasse, consiga atender às necessidades das diversas culturas envolvidas nesse processo.

Diante dessas discussões, pode-se analisar de forma ampla os dados

que as Tabelas 11 e 12 dispõem no que concerne à língua falada dentro da

escola. Nota-se que, mesmo com a diversidade linguística descrita nas tabelas,
as mulheres desempenham um importante papel para manutenção da língua

indígena, mesmo nos contextos em que se torna mais difícil falar uma língua
indígena. Nota-se que 40% das mulheres afirmam se comunicar alternando as

línguas portuguesa e Aikanã com as crianças, ao passo que 73% dos homens
disseram falar somente em português com as crianças. Nenhum dos entrevistados disseram se comunicar somente em uma das línguas indígenas. Além do

mais, em entrevistas, os professores concordaram que a escola indígena tem se

tornado um dos locais em que os alunos e professores tendem a se comunicar
mais em língua portuguesa, dificultando assim um ensino multilíngue que favoreça todos os povos existentes na escola.

Como já dito no início desta seção, também foram feitas questões quanto

à percepção que os entrevistados têm a respeito de seu domínio linguístico, especialmente relacionado à língua Aikanã. Espera-se que a reflexão desses dados

contribua não apenas com o povo indígena Aikanã, mas também nos ajude a
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refletir a respeito de uma educação escolar indígena efetivamente favorável às
línguas indígenas brasileiras. Para isso, deve-se destacar que esta investigação se

apoia em uma das ciências da linguística que serve como subsídio para essa edu-

cação, a saber: a Sociolinguística Interacional, a qual “[...] estuda a língua em seu
uso real, levando em consideração as relações entre a estrutura linguística e os aspectos sociais e culturais da produção linguística” (Cezario; Votre, 2011, p. 141).

Nas Tabelas 13 e 14 são apresentados dados relacionados à percepção de

falantes do gênero feminino quanto a suas habilidades na escrita e na leitura da
língua Aikanã. Decidimos apresentar esses dados de forma conjunta pelo fato
de haver uma forte relação entre escrita e leitura, embora nem todos os indiví-

duos que saibam ler necessariamente dominem a escrita. Deve-se destacar de

início que não há muitos materiais em língua indígena circulando pelas aldeias,
o que certamente em nada favorece à prática de leitura e escrita na língua indí-

gena. Segue abaixo as tabelas quanto à percepção que as entrevistadas possuem
no que concerne ao seu domínio da escrita e da leitura.

TABELA 13 – Habilidade na escrita em Aikanã – Gênero feminino
Gênero

feminino

11-20

Pouco

2

Nada

2

Mais ou menos
Bem

21-30
1

31-40

41-50

51 ou mais

Total

-

1

-

3

-

-

2

-

1

1

1

5

2

3

-

Total

Faixa etária

-

-

-

-

-

1

0

%

5

45

3

27

0

27
0

11

100

%

TABELA 14 – Habilidade na leitura em Aikanã – Gênero feminino
Gênero

Faixa etária

feminino

11-20

21-30

31-40

41-50

51 ou mais

Total

Pouco

4

-

1

1

-

6

Bem

1

-

-

Nada

Mais ou menos
Total

-

5

1
-

1
2

1
1
3

-

1

-

0

2

18

1

9

2

11

55
18

100
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Na Tabela 13, em relação à escrita em Aikanã, 45% das mulheres afir-

maram que não escrevem em Aikanã, ao passo que 27% disseram que escrevem
pouco e as 27% restantes disseram que dominam mais ou menos a escrita. Na
Tabela 14, tendo em consideração a leitura da língua Aikanã, os dados mudam

de forma considerável, pois apenas 18% das mulheres disseram não saber ler,
enquanto que a maioria, 55% das mulheres, disseram saber ler pouco na lín-

gua Aikanã. Pode-se perceber que possivelmente a falta de textos escritos ou
contextos em que a língua Aikanã é utilizada de forma não oral não contribui
para o fortalecimento da língua Aikanã na Terra Indígena Kwazá do Rio São

Pedro. Esses dados refletem de forma negativa na escola da comunidade, pois
a escrita da língua é essencial tanto para a alfabetização das crianças na língua

indígena quanto em possíveis trabalhos de fortalecimento da língua junto às
comunidades indígenas.

Nas Tabelas 15 e 16, constata-se a mesma situação descrita acima, mas

agora em relação ao gênero masculino. Assim, 36% dos homens disseram não

escrever em Aikanã e apenas 9% disseram ter domínio da escrita. Quanto à
leitura na língua Aikanã, os dados aumentam positivamente, pois mesmo que
dividido entre as respostas “pouco”, “mais ou menos” e “bem”, os homens, em
sua totalidade, disseram saber ler em Aikanã.

TABELA 15 – Habilidade na escrita em Aikanã – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Pouco

2

1

Nada

Mais ou menos
Bem

Total
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1
3
1
7

1
-

2

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

-

-

-

3

-

0

2
-

2

-

0

%

4

36

3

27

1

11

27
9

100

TABELA 16 – Habilidade na leitura em Aikanã – Gênero masculino
Gênero

Faixa etária

masculino

11-20

21-30

31-40

41-50

51 ou mais Total

%

Nada

1

-

-

1

-

2

18

Pouco

1

1

-

1

-

3

27

Mais ou menos

3

1

-

-

-

4

36

Bem

2

-

-

-

-

2

18

Total

7

2

0

2

0

11

100

Nas Tabelas 17 e 18, por sua vez, temos dados que nos ajudam a com-

preender as situações acima descritas, uma vez que tratam da percepção dos
entrevistados quanto à sua habilidade de falar e entender a língua Aikanã.
TABELA 17 – Habilidade na fala em Aikanã – Gênero feminino
Gênero

feminino

11-20

21-30

Pouco

1

-

Nada

2

Mais ou menos

1

-

Bem

-

2

Total

1

5

2

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

-

-

-

1

2
-

1
3

-

-

1

0

-

1

5

0

5

%

45
9
0

45

11

100

TABELA 18 – Habilidade na compreensão em Aikanã – Gênero feminino
Gênero

feminino

11-20

21-30

Pouco

1
2

Nada

Mais ou menos
Bem

Total

1
1
5

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

%

1

1

-

-

3

27

1

2

6

55

-

2

-

3

-

1
1

-

0

1
1

11

9
9

100

Como visto nas duas tabelas acima, fica evidente que os dois questiona-

mentos têm certa influência recíproca, pois os dados dessas tabelas nos mostram
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que nem sempre quem entende a língua Aikanã é falante da língua. Na Tabela
17, 45% das mulheres afirmaram não saberem falar a língua Aikanã e 45% dis-

seram falar bem essa língua. Na Tabela 18, a maioria das mulheres, perfazendo
um total de 55%, declararam entender a língua Aikanã, ao passo que apenas 9%

disseram não entendê-la. Desse modo, foi possível verificar que o diálogo em

Aikanã entre os próprios falantes é restrito, uma vez que poucos conseguem se

comunicar nessa língua na Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro. Abaixo,
podemos verificar a mesma situação, mas em relação ao gênero masculino.
TABELA 19 – Habilidade na fala em Aikanã – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

Pouco

4

Nada

Mais ou menos
Bem

Total

1

21-30
1

2

1

7

2

-

-

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

-

-

-

4

-

1
-

-

-

-

0

-

-

1

3

30

3

30

0

0

%

10

40
0

100

TABELA 20 – Habilidade na compreensão em Aikanã – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Pouco

2

1

Bem

3

1

Nada

Mais ou menos
Total

-

2
7

-

2

Faixa etária
31-40
-

41-50

51 ou mais

Total

%

-

-

3

30

4

40

-

-

1

0

1

-

-

-

0

0
3

10

0

30
100

Os dados da Tabela 19 revelam que muitos entrevistados afirmam saber

falar em Aikanã, mas nas tabelas anteriores, quando questionados a respeito do
uso da língua indígena em vários contextos sociais, optam por não se comunicar em Aikanã, preferindo quase sempre a língua portuguesa. Dessa forma, pode-se observar que a língua portuguesa tem sistematicamente ocupado espaços

sociais na Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro. Seguem abaixo as Tabelas
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21 e 22 com questões direcionadas à escrita e à leitura na língua portuguesa em
relação ao gênero feminino.

TABELA 21 – Habilidade na escrita em português – Gênero feminino
Gênero

Faixa etária

feminino

11-20

21-30

31-40

41-50

51 ou mais

Total

%

Nada

-

-

-

-

-

0

0

Pouco

2

1

-

-

-

3

30

Mais ou menos

2

-

-

1

-

3

30

Bem

3

1

-

-

-

4

40

Total

7

2

0

1

0

10

100

TABELA 22 – Habilidade na leitura em português – Gênero feminino
Gênero

Faixa etária

feminino

11-20

21-30

31-40

41-50

51 ou mais

Total

%

Nada

-

-

-

-

-

0

0

Pouco

1

-

1

1

-

3

27

Mais ou menos

3

-

1

-

-

4

36

Bem

1

2

1

-

-

4

36

Total

5

2

3

1

0

11

100

De acordo com os dados sistematizados nas tabelas acima, vemos

que todas as entrevistadas afirmaram saber escrever e ler em língua portu-

guesa. Conclui-se, então, que a língua portuguesa em sua forma escrita é
acessível a todos elas. Paralelamente, os resultados da Tabela 22 são simila-

res aos da Tabela 21. Vale ressaltar que a escola possivelmente tem grande
influência nesses resultados, pois é o local em que quase todos as entrevistadas foram alfabetizadas. Abaixo, por sua vez, vemos os dados referentes
ao gênero masculino, na mesma perspectiva.
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TABELA 23 – Habilidade na escrita em português – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Pouco

-

1

Nada

-

Mais ou menos

3

Total

7

Bem

-

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

-

-

-

1

-

1

4

1

-

-

-

-

2

-

-

0

-

1

10

4

40

4

0

%

1

10

10
40

100

TABELA 24 – Habilidade na leitura em português – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Pouco

-

-

Nada

-

Mais ou menos

2

Total

7

Bem

5

-

2
2

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

-

-

-

0

-

0

1
-

1

-

0

%

1

10

2

20

10

100

7

0

70

Nas Tabelas 23 e 24, que trazem informações referentes ao gênero

masculino, os dados referentes à habilidade de leitura em língua portuguesa

aumentam significativamente em relação às entrevistadas. Dessa maneira, ao

mesmo tempo em que apenas 36% das mulheres afirmam saber ler bem em

português, 70% entrevistados homens manifestaram dominar bem a leitura.

Já no fator escrita na língua portuguesa os números são bem mais próximos,
pois 40% dos homens afirmam que escrevem bem na língua portuguesa. Vale

lembrar que, em relação à língua Aikanã, os dados relacionados ao gênero masculino são inversos, nos quais os homens em sua maioria disseram não possuir

habilidade na leitura e na escrita em Aikanã. Em termos comparativos, essas
informações nos mostram que as mulheres Aikanã parecem ter uma atitude

mais positiva em relação à língua Aikanã, enquanto os homens apresentam
atitudes positivas em relação à língua portuguesa.
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Nas próximas tabelas, são apresentadas questões relacionadas à fala em

português e ao entendimento dessa língua quando falada por outras pessoas, a
fim de levantar as diferenças encontradas em relação ao uso das línguas.
TABELA 25 – Habilidade na fala em português – Gênero feminino
Gênero

feminino

11-20

Pouco

1

Bem

3

Nada

Mais ou menos
Total

-

21-30
-

Faixa etária
31-40
-

41-50

51 ou mais

Total

-

-

1

-

1

1

3

1

5

2

3

1

1

-

-

-

-

0

0
9

6

55

11

100

4

0

%

36

TABELA 26 – Habilidade na compreensão em português – Gênero feminino
Gênero

feminino

11-20

21-30

Pouco

-

-

Nada

-

Mais ou menos

2

Total

5

Bem

3

-

2
2

Faixa Etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

%

-

-

-

0

0

-

-

-

1

3

1

3

-

-

0

0

0

3

27

11

100

8

73

Observa-se que as mulheres afirmam falar a língua portuguesa, embora

apenas 36% declaram falar bem essa língua. Isso se justifica talvez porque as
mulheres entrevistadas são de maioria Aikanã e falantes de Aikanã como lín-

gua materna. Por conseguinte, a língua que as mulheres têm maior domínio é o
Aikanã. Quanto à habilidade de compreensão em português, vemos que apesar

de as mulheres não serem tão fluentes na língua portuguesa, disseram, por sua

maioria, totalizando 73%, que entendem bem quando alguém se expressa em

língua portuguesa com elas. Logo é relevante comparar os mesmos dados em
relação ao gênero masculino, conforme as Tabelas 27 e 28.
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TABELA 27 – Habilidade na fala em português – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Pouco

-

-

Nada

-

-

Mais ou menos

3

1

Total

8

2

Bem

5

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

%

-

-

-

0

0

-

-

-

1

-

-

-

-

1

0

0

-

1

4

36

11

100

7

0

0

64

TABELA 28 – Habilidade na compreensão em português – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Pouco

-

-

Nada

-

Mais ou menos

3

Total

7

Bem

4

-

2
2

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

%

-

-

-

0

0

-

0

-

1
1

-

0

0

0

3

30

10

100

7

70

No caso do gênero masculino, observa-se que os dados em relação à

fala da língua portuguesa foram bem contrastantes se comparados aos dados

do gênero feminino. Diferentemente das mulheres, os homens em sua maioria
afirmam ter maior domínio da fala em língua portuguesa, totalizando 64% que

dominam bem essa língua. Já em relação ao entendimento da língua portuguesa quando falada por outra pessoa, não diferindo das mulheres, os homens em

sua maioria totalizam 70% que disseram entender bem a língua portuguesa.
Assim, dados relacionados à língua portuguesa ajudam a concluir o quanto

essa língua está predominando na Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro,
influenciando lamentavelmente no desaparecimento da língua Aikanã.

Situação sociolinguística dos Aikanã na aldeia Gleba Tubarão da Terra Indígena Tubarão Latundê

Nesta subseção, serão retomados os dados sociolinguísticos obtidos no

período de 2017 a 2018. Nessa ocasião, realizamos algumas adaptações nos
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questionários sociolinguísticos aplicados na Terra Indígena Kwazá do Rio São

Pedro, por conta de algumas diferenças encontradas na aldeia Gleba Tubarão

da Terra Indígena Tubarão Latundê, principalmente quanto à diversidade étnica e linguística. Na aldeia Gleba Tubarão, foram entrevistados aproximadamente 30% de seus residentes.

Comecemos com as Tabelas 29 e 30 que questionam os entrevistados a

respeito da língua que eles costumam falar com crianças em casa. Na primeira
tabela, temos os dados do gênero feminino e, na segunda, temos os dados do
gênero masculino, os quais serão necessários para ressaltar a diferença do uso
da língua Aikanã entre homens e mulheres da aldeia Gleba Tubarão.
TABELA 29 – Língua falada em casa com as crianças – Gênero feminino
Gênero

feminino

11-20

21-30

Latundê

-

1

Aikanã

1

Kwazá-Português

1

Total

2

Aikanã-Kwazá-Português

Faixa etária

1

31-40

41-50

51 ou mais

Total

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

2

3
-

-

0

1

1

6

67

1

11

1

4

%

9

11
11

100

TABELA 30 – Língua falada em casa com as crianças – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Português

1

2

Aikanã

Aikanã-Português
Total

1
-

2

1
-

3

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

-

1

1

5

2

1

3

2
-

-

-

2

%

4

36

2

18

11

45
100

Os dados descritos nessas duas tabelas são de alguma forma semelhan-

tes às tabelas da Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro, quanto às respostas

do gênero masculino que, por mais uma vez, mostram que os homens são mais

falantes de português com as crianças no contexto familiar. Tal situação ficou
bem evidente; mais especificamente, 36% dos homens disseram falar em casa

com crianças em Aikanã, ao passo que as mulheres totalizaram 67% na mesma
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situação. Evidentemente, as mulheres apresentam maior resistência em relação

ao português, preferindo falar a língua Aikanã. Ao contrário, os homens já
apresentam respostas menos favoráveis à língua Aikanã, principalmente quando o seu uso é com crianças. Esses dados são preocupantes, porque a nosso ver
o futuro das línguas indígenas está intimamente ligado às crianças, a partir das

quais é possível pensar na vitalidade das línguas em um contexto mais geral.
Faz-se necessário verificar ainda a escolha linguística também com adultos, em
relação aos homens e mulheres, como se pode ver nas Tabelas 31 e 32.
TABELA 31 – Língua falada em casa com os adultos – Gênero feminino
Gênero

feminino

Faixa etária

11-20

Aikanã

21-30

1

Latundê

Aikanã-Kwazá-Português
Total

1

31-40

1

1

2

0

41-50
1

1

51-97
3

Total
6

75

1

13

1

1
4

%

13

8

100

TABELA 32 – Língua falada em casa com os adultos – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Português

1

2

Aikanã

Aikanã-Português
Kwazá-Português
Total

1
-

2

1
-

1
4

Faixa etária
31-40

41-50

51-70

Total

-

-

-

4

2
-

2

1

-

-

2

1

2

-

%

5

42

2

17

1

12

33
8

100

Observa-se que até mesmo com adultos as mulheres ainda afirmam

falar mais em Aikanã, perfazendo um total de 75%, enquanto apenas 13%
afirmam usar o português. No entanto, os homens apresentam dados menos

favoráveis ao Aikanã, uma vez que apenas 42% falam em Aikanã com adultos
e 33% falam em português com adultos. Pode-se notar mais uma vez como

a mulher exerce um papel fundamental para a manutenção da língua étnica.
Nas Tabelas 33 e 34, estão os dados referentes à língua que os entrevistados
utilizam em casa com visitas.
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TABELA 33 – Língua falada em casa com visitas – Gênero feminino
Gênero

feminino

11-20

21-30

Aikanã-Português

1

-

Aikanã

-

Aikanã-Kwazá-Português

1

-

Latundê-Português

31-40

41-50

51-97

Total

-

1

-

2

-

-

-

Total

Faixa etária

-

1

1

-

-

2

3

-

1

1

4

-

0

-

%

4

50

1

13

1
8

25
13

100

TABELA 34 – Língua falada em casa com visitas – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Aikanã-Português

1

1

Português
Total

1
2

2
3

Faixa etária
31-40

41-50

51-70

Total

1

-

2

5

1
2

-

0

1
3

%

5

50

10

100

50

A escolha da língua falada com as visitas em casa ocorre frequente-

mente com os entrevistados, devido à diversidade linguística da aldeia Gleba

Tubarão, de forma que há a dificuldade de se falar uma só língua com as visitas.
Essa situação se confirma nos dados acima, tanto no que se refere ao gênero
feminino quanto ao masculino. Na Tabela 33, os dados indicam que, mesmo
com fatores desfavoráveis ao uso da língua Aikanã, as mulheres totalizaram

50% de falantes em língua Aikanã com visitas. No entanto, na Tabela 34, o gê-

nero masculino se mostra muito mais propenso a utilizar a língua portuguesa.
Em praticamente todos os contextos, as mulheres optam por usar mais a língua
Aikanã dentro da aldeia Gleba Tubarão.

Nas tabelas seguintes, são levantados dados que procuram verificar se

dentro da aldeia as mulheres e os homens estão se comunicando em língua
Aikanã ou se estão optando por falar em língua portuguesa.
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TABELA 35 – Língua falada na aldeia com crianças – Gênero feminino
Gênero

Faixa etária

feminino

11-20

21-30

31-40

41-50

51 ou mais

Total

%

Aikanã

-

1

-

1

3

5

56

Português

-

2

-

-

-

2

22

Aikanã-Português

1

-

-

-

1

2

22

Total

1

3

0

1

4

9

100

TABELA 36 – Língua falada na aldeia com crianças – Gênero masculino
Gênero

Faixa etária

masculino

11-20

21-30

31-40

41-50

51 ou mais

Total

%

Aikanã

-

-

2

-

-

2

18

Português

1

2

-

1

1

5

45

Aikanã-Português

1

1

-

-

2

4

36

Total

2

3

2

1

3

11

100

No contexto da aldeia com crianças, 56% das mulheres afirmaram falar

somente em Aikanã, enquanto 22% declararam se comunicar exclusivamente

em português. Assim, vemos que, mesmo as mulheres que utilizam a língua
Aikanã com mais intensidade, tendem a falar menos, devido à quantidade de

pessoas na aldeia que não são falantes da língua Aikanã. Na Tabela 36, do
gênero masculino, os resultados, como já esperado, são bem diferentes: apenas
18% dos homens disseram falar em Aikanã com crianças e 45% utilizam a lín-

gua portuguesa. Esses resultados são reflexos dos fatores socioculturais dentro
da aldeia Gleba Tubarão, em que convivem diversas etnias e onde há casamen-

tos interétnicos. A língua que aparentemente mais tem prestigio, que é a falada
em comum com todos os moradores, é a língua portuguesa. Abaixo vemos
dados da língua falada com adultos, também no contexto social da aldeia.
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TABELA 37 – Língua falada na aldeia com adultos – Gênero feminino
Gênero

feminino

11-20

21-30

Aikanã-Português

1

-

Total

1

Aikanã

-

Latundê-Português

1

-

Faixa etária
31-40

41-50

51-97

Total

-

-

1

2

-

1

-

-

2

-

0

0

2
-

3

%

3

50

1

17

6

33
100

TABELA 38 – Língua falada na aldeia com adultos – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Português

1

2

Total

2

3

Aikanã

Aikanã-Português

-

Faixa etária

-

1

1

31-40

41-50

51-70

Total

-

1

1

5

1

1

3

1

-

-

-

-

2

%

1

10

4

40

10

50
100

Na língua falada na aldeia, 10% dos homens afirmaram falar em Aikanã

com adultos e 50% disseram se comunicar em português. As mulheres, ainda

mesmo com adultos, disseram falar mais em Aikanã, mesmo em um contexto

desfavorável à língua Aikanã e favorável à língua portuguesa. Por conseguinte,
diferentemente da Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro, o uso da língua

Aikanã permanece em todos os contextos, independentemente do gênero, mas
com uma semelhança, na qual os homens apresentam dados que confirmam
que eles são mais falantes da língua portuguesa, ao passo que as mulheres falam
mais a língua Aikanã.

TABELA 39 – Língua falada na escola com crianças – Gênero feminino
Gênero

feminino

11-20

21-30

Aikanã-Português

-

-

Aikanã

Latundê-Português
Total

1
-

1

1
1
2

Faixa etária
31-40

41-50

51-97

Total

-

-

1

1

-

0

-

0

4
-

5

%

6

75

1

13

8

13
100
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TABELA 40 – Língua falada na escola com crianças – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Português

1

3

Total

3

3

Aikanã

Aikanã-Português

-

2

-

Faixa etária
31-40

41-50

51-70

Total

-

-

1

5

0

2

1
1
2

-

-

1

%

1

10

4

40

10

50
100

As Tabelas 39 e 40 trazem dados de extrema importância, sendo os

dados que averiguam qual língua é a mais falada dentro da escola Aikanã. É

relevante lembrar que essa mesma escola, assim como a escola da Terra Indí-

gena Kwazá do Rio São Pedro, se diz ofertar um ensino bilíngue. No entanto,
os dados das tabelas acima revelam que, nessa mesma escola, 75% dos entre-

vistados do gênero feminino afirmam falar em Aikanã, dados bem diferentes
se comparados à escola da Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro, em que a
maioria dos entrevistados afirmam falar em português com as crianças.

Para educação escolar indígena dos Aikanã, os dados nos revelam uma

situação muito desfavorável à língua Aikanã na Terra Indígena Kwazá do Rio

São Pedro. Contudo, para a Aldeia Gleba Tubarão os dados são mais positivos,
pois mostram que os adultos se preocupam em falar com as crianças em Aikanã, vindo a fortalecer a língua étnica, já que é por meio dessas gerações mais
novas que a língua continuará existindo.

No entanto, deve-se notar que, na Tabela 40, os homens se destacam

negativamente quando apenas 10% afirmaram falar somente em língua Ai-

kanã com as crianças na escola, ao passo que 50% dizem falar em língua
portuguesa com essas mesmas crianças. Apesar de a escola se destacar positivamente na tabela do gênero feminino, buscando fortalecer a língua

Aikanã dentro do ambiente escolar, os homens agem de maneira contrária,
em um movimento no qual buscam na língua portuguesa a melhor forma
de se comunicar com as crianças nesse mesmo ambiente.

Nas tabelas seguintes, são apresentados dados da percepção dos entre-

vistados a respeito do domínio de língua na aldeia Gleba Tubarão, tendo como
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foco principal a língua Aikanã e a língua portuguesa, sendo essas duas línguas

as de mais prestígio entre os entrevistados. Vejamos a seguir os dados que competem ao domínio da fala em Aikanã e, na tabela seguinte, ao entendimento no
momento em que o entrevistado ouve a língua.

TABELA 41 – Habilidade na fala em Aikanã – Gênero feminino
Gênero

feminino

11-20

21-30

Pouco

-

1

1

1

Nada

mais ou menos
Bem

Total

-

1

-

2

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

%

-

-

-

1

14

6

86

-

-

-

-

-

-

1

0

-

0

3

1

0

3

0
0

7

100

TABELA 42 – Habilidade na compreensão em Aikanã – Gênero feminino
Gênero

feminino
Nada

Pouco

11-20

21-30

-

-

-

mais ou menos

1

Total

1

Bem

-

-

2
2

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

-

-

-

0

-

0

-

1
1

-

3
3

0

%
0
0

1

14

7

100

6

86

Nessas duas tabelas, encontramos dados semelhantes, que comprovam

o quanto as mulheres Aikanã compreendem e se expressam na sua língua étni-

ca. Nas duas tabelas, 86% das mulheres afirmam falar e compreender a língua

Aikanã. Esses dados positivos mais uma vez revelam o quanto as mulheres
Aikanã são resistentes à língua portuguesa. Mesmo com inúmeros momentos

de tensões, colocam a língua Aikanã como uma língua majoritária dentro da

aldeia Gleba Tubarão. Abaixo, veremos a mesma situação anterior, só que no

contexto do gênero masculino, a fim de verificar se os homens também revelam
dados positivos em relação à língua Aikanã.
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TABELA 43 – Habilidade na fala em Aikanã – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Pouco

-

-

Nada

Mais ou menos
Bem

Total

-

2
-

1

31-40

41-50

51 ou mais

Total

-

1

-

1

-

-

-

1

1

Faixa etária

-

2

3

-

-

2

-

2

1

22

0

0

11

6

2

%

2

67

9

100

%

TABELA 44 – Habilidade na compreensão em Aikanã – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Pouco

-

-

Nada

Mais ou menos
Bem

Total

-

1

-

2

1

4

1

1

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

-

1

-

1

2

-

-

-

2

-

2

1

1

10

2

20

10

6

2

60

10

100

Em relação aos dados do gênero masculino, vemos que na aldeia Gleba

Tubarão a língua Aikanã ganha um status bem similar nos dois gêneros, nos quais
os dados são positivos para essa língua. Os números mostram que os homens falam

e entendem o Aikanã tanto quanto as mulheres, mas como visto nas tabelas ante-

riores, os homens utilizam a língua portuguesa em contextos em que as mulheres
optam pelo Aikanã. Nas tabelas abaixo, por sua vez, trazemos dados referentes à
habilidade na escrita e na leitura em Aikanã na aldeia Gleba Tubarão.
TABELA 45 – Habilidade na escrita em Aikanã – Gênero feminino
Gênero

feminino

11-20

21-30

Pouco

-

-

Nada

-

1

mais ou menos

1

1

Total

1

2

Bem
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-

-

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

-

-

-

0

-

0

1
-

1

4
-

4

%

6

75

2

25

8

100

0

0
0

TABELA 46 – Habilidade na leitura em Aikanã – Gênero feminino
Gênero

feminino

11-20

21-30

Pouco

-

1

Nada

mais ou menos
Bem

Total

-

1
1

1

Faixa etária
31-40

41-50

51-97

Total

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

2

4
-

-

0

-

1

4

%

6

75

0

0

1
8

13
13

100

No gênero feminino, os dados são bem preocupantes, pois a quantidade

de mulheres que disseram não saber ler e nem escrever na língua Aikanã é
muito alta. Apenas 25% afirmaram saber escrever mais ou menos na língua

Aikanã. Quanto à escrita, apenas 13% afirmaram ler em Aikanã. Esses dados

trazem grande preocupação, pois a escrita é uma boa estratégia para fortalecimento da língua étnica, uma vez que ela pode ocupar um espaço significativo no ambiente escolar, por meio, por exemplo, da produção de materiais

didáticos. Ademais, a circulação na aldeia de materiais informativos em língua

Aikanã poderia ser uma importante estratégia para criar funções sociais para
a língua indígena. A pesquisa também abordou a mesma situação no contexto
masculino, que figuram nas Tabelas 47 e 48.

TABELA 47 – Habilidade na leitura em Aikanã – Gênero masculino
Gênero

masculino
Nada

Pouco

11-20
-

-

21-30
-

Faixa etária
31-40
-

-

41-50

51 ou mais

Total

-

-

0

-

Mais ou menos

1

2

1

1

Total

1

3

2

1

Bem

-

1

1

-

2
-

-

2

%

2

22

5

56

9

100

2

0

22
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TABELA 48 – Habilidade na escrita em Aikanã – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Pouco

-

-

Nada

-

2

Mais ou menos

1

1

Total

1

3

Bem

-

-

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

1

1

-

2

-

1

-

1

2

-

2

-

1

2

%

4

44

2

22

9

22
11

100

Quanto ao gênero masculino, os resultados mudam um pouco, princi-

palmente em relação à leitura, na qual 56% dos homens afirmaram saber ler na
língua Aikanã e 22% afirmaram não possuir essa habilidade. No entanto, 44%

afirmaram não saber ler em Aikanã e os demais disseram que sabem pouco e
mais ou menos. Nas tabelas seguintes, serão abordadas as mesmas questões
para a língua portuguesa.

TABELA 49 – Habilidade na fala em português – Gênero feminino
Gênero

feminino

11-20

21-30

Pouco

-

1

-

1

Nada

-

mais ou menos

1

Total

1

Bem

-

Faixa etária
31-40
-

41-50

51 ou mais

Total

%

-

1

2

29

-

1

2

29

-

-

-

1

2

0

1

-

-

0

1

3

3

0

43

7

100

TABELA 50 – Habilidade na compreensão em português – Gênero feminino
Gênero

feminino

11-20

21-30

Pouco

-

1

-

1

Nada

-

mais ou menos

1

Total

1

Bem
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-

2

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

%

-

1

1

3

38

-

-

1

2

25

-

0

-

1

-

2
u

0
3
8

0

38
100

Diferentemente da Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro, os dados

descritos nas Tabelas 49 e 50 demonstram que a língua portuguesa na aldeia

Gleba Tubarão não tem um status tão grande em relação à fala e à compreensão,
na qual apenas 29% das mulheres afirmaram falar bem em língua portuguesa

e 25% disseram compreender bem a mesma língua. Desse modo, a maioria das
mulheres falam em quase todos os contextos em língua Aikanã, quando em

contextos dialógicos isso é possível. Nas Tabelas 51 e 52, por sua vez, podemos
analisar a percepção que os homens têm a respeito da língua portuguesa.
TABELA 51 – Habilidade na fala em português – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Pouco

-

-

Nada

-

Mais ou menos

1

Total

0

Bem

-

-

3
3

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

%

-

-

-

0

0

-

-

-

2

-

2

1

3

1

2

-

1

0

0

3

30

10

100

7

70

TABELA 52 – Habilidade na compreensão em português – Gênero masculino
Gênero

masculino
Nada

Pouco

11-20

21-30

-

1

-

2

-

Mais ou menos

1

Total

1

Bem

-

Faixa etária
31-40

41-50

-

-

-

-

1

3

2

1

-

51 ou mais

Total

%

-

1

10

5

50

-

-

2

1

3

1

1

0
4

10

0

40
100

Nas tabelas do gênero masculino, os dados mostram que, oposto às mu-

lheres, os homens declaram falar e compreender melhor a língua portuguesa,
pois 70% dos entrevistados disseram falar bem a língua portuguesa e apenas
30% disseram falar mais ou menos. No que concerne ao nível de compreensão

da língua portuguesa, 50% disseram compreender bem a língua portuguesa e

40% afirmaram que a compreendem mais ou menos. Desse modo, se comparados com as mulheres, os homens afirmam ser mais falantes da língua por251

tuguesa. Ainda analisando a percepção do domínio que os entrevistados têm
sobre a língua portuguesa, seguem as Tabelas 53 e 54 quanto ao domínio de
leitura e escrita dessa língua.

TABELA 53 – Habilidade na leitura em português – Gênero feminino
Gênero

feminino

11-20

21-30

Pouco

-

1

1

1

Nada

mais ou menos
Bem

Total

-

1

-

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

-

-

-

1

-

-

-

2

1

-

-

0

4

-

1

5

63

0

0

13

2

4

%

25

8

100

TABELA 54 – Habilidade na escrita em português – Gênero feminino
Gênero

feminino

11-20

21-30

Pouco

-

1

1

1

Nada

mais ou menos
Bem

Total

-

1

-

2

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

-

-

-

1

-

0

1
-

1

4
-

4

%

5

63

0

0

2
8

13
25

100

Nos domínios da escrita e leitura em língua portuguesa, de acordo com

os dados, as mulheres em sua maioria, totalizando 63%, não sabem ler em

português e, de acordo com a Tabela 54, afirmaram não saber escrever em lín-

gua portuguesa. Desse modo, em relação à Terra Indígena Kwazá do Rio São
Pedro, os dados do gênero feminino são extremamente diferentes. Isso porque
na Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro as mulheres têm maior domínio

em língua portuguesa, diferentemente das mulheres da aldeia Gleba Tubarão,
que diante dos dados relacionados ao domínio de língua apresentaram maior

porcentagem em relação à língua Aikanã. Abaixo seguem as tabelas com os
dados do gênero masculino, no mesmo contexto social das tabelas anteriores.
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TABELA 55 – Habilidade na leitura em português – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Pouco

-

Nada

Mais ou menos
Bem

Total

-

1
1

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

%

-

-

-

2

2

20

3

2

-

3

-

-

-

-

1

1

2

1

-

1

0

10

7

3

0

70

10

100

TABELA 56 – Habilidade na escrita em português – Gênero masculino
Gênero

masculino

11-20

21-30

Pouco

-

-

Nada

Mais ou menos
Bem

Total

-

1
1

-

3
3

Faixa etária
31-40

41-50

51 ou mais

Total

-

-

1

1

-

2
2

-

1
1

1
1
-

3

%

1

10

1

10

7

10

10
70

100

Ao analisar o mesmo questionamento em relação ao domínio de escrita

e leitura na língua portuguesa, os homens em sua maioria diferem-se considera-

velmente em comparação às mulheres. Nota-se que os homens que afirmaram
ler e escrever bem em língua portuguesa perfazem 70%. Desse modo, pode-se

afirmar que novamente os dados revelam que os homens se mostraram menos
resistentes à língua portuguesa, na maioria dos contextos sociais analisados.
Uma análise preliminar dos dados sociolinguísticos
Diante das discussões acerca da situação sociolinguística do povo Ai-

kanã, temos a clareza das dificuldades que as duas aldeias enfrentam dentro
das escolas e no convívio em sociedade no que diz respeito à língua Aikanã. A

análise dos dados sociolinguísticos obtidos no período de 2016 a 2018 se põe

como um fundamental subsídio para se pensar e trazer reflexões a respeito da
educação escolar indígena do povo Aikanã.
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Nesses dois anos de trabalho, diversos fatores ajudaram a compreender

o quanto a atual escola indígena do povo Aikanã enfrenta dificuldades para
atender às necessidades linguísticas da comunidade local, tanto na escola in-

dígena da Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro, quanto na escola da aldeia
Gleba Tubarão da Terra Indígena Tubarão Latundê.

A seção anterior apresentou diversos contextos sociais de um mesmo

povo, o qual, embora reside em terras indígenas diferentes, partilha de muitas
angústias semelhantes, principalmente aquelas referentes à língua Aikanã. De-

ve-se ressaltar que o povo Kwazá também vive uma situação difícil em relação

à sua língua e cultura, na qual a língua ocupa pouquíssimos espaços sociais,
vindo então o português a ser a língua mais falada pelos Kwazá.

Na Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro, a convivência com outros

povos, cuja relação é necessária em língua portuguesa, faz com que o povo
Aikanã se veja obrigado a utilizar a língua portuguesa em quase todos os contextos, de forma que somente assim os Aikanã conseguirão se comunicar com

os Kwazá que estão presentes em todos os contextos sociais. Desse modo, a
língua portuguesa acaba por exercer uma função social mais central nas aldeias
da Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro.

Na Terra Indígena Tubarão Latundê, as aldeias ainda contam com

a presença de outras etnias, a saber: Latundê, Sabanê e Kwazá. Segundo os

próprios Aikanã, os remanescentes da etnia Latundê são poucos, alguns são

casados com Aikanã e os demais vivem na aldeia Barroso, que fica a poucos
quilômetros da aldeia Gleba Tubarão. Ressalta-se uma peculiaridade dentro da

aldeia Gleba Tubarão, na qual existem dois indígenas que falam em Aikanã,
Latundê e Kwazá. De todo modo, esses indígenas relataram que não há com

quem falar em Kwazá ou Latundê, devido à presença numerosa de Aikanã na
aldeia. Lembrando que esse multilinguismo aconteceu devido aos casamentos

interétnicos, nos quais os filhos em alguns casos acabam aprendendo um pouco tanto da língua étnica do pai, quanto a língua da mãe.

Diante desses apontamentos, as duas terras indígenas acabam por par-

tilhar algumas diferenças e semelhanças sociolinguísticas, que talvez possam
confirmar a situação linguística de um mesmo povo, mas em localidades dife254

rentes. Entre essas diferenças, vale ressaltar que na Terra Indígena Kwazá do
Rio São Pedro foi constatado que a língua mais falada entre os dois gêneros

com crianças na maioria dos contextos é a língua portuguesa, diferentemente
do que acontece na aldeia Gleba Tubarão, na qual segundo os dados socio-

linguísticos na maioria dos contextos sociais se utiliza a língua Aikanã com

as crianças. Em contrapartida, analisando-se apenas o contexto envolvendo
entrevistadas das duas terras indígenas, as mulheres da aldeia Gleba Tubarão
falam mais em língua Aikanã com as crianças e com adultos.

As mulheres entrevistadas na Terra indígena Kwazá do Rio São Pe-

dro, como foi visto, são falantes da língua portuguesa. Elas afirmaram ainda

serem letradas na mesma língua. Já as mulheres da aldeia Gleba Tubarão,
contrastando com os dados da Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro,

não possuem o domínio da língua portuguesa na fala, escrita e leitura,
havendo apenas algumas mulheres que afirmam o contrário. Quanto aos
homens, no entanto, ressalta-se o quanto o gênero masculino se mostrou

propenso à aquisição e ao uso da língua portuguesa nos contextos sociais

em que foram realizadas as aplicações dos questionários sociolinguísticos.
Em relação às duas análises, os homens em suas respostas afirmaram fazer
maior uso da língua portuguesa, não somente na oralidade, mas em todos
os aspectos, como leitura e escrita na língua portuguesa.

Evidencia-se que, mesmo constituindo-se como distintas realidades so-

ciolinguísticas, nas duas terras indígenas convivem dois ou mais povos indíge-

nas, conectados por casamentos interétnicos ou com algum grau de parentesco.
Pode-se afirmar que a Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro apresenta um

contexto sociocultural mais desfavorável à língua Aikanã, ao passo que na aldeia Gleba Tubarão há uma resistência maior à língua portuguesa. Assim, a
Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro acaba por ser o local em que o povo

Aikanã passa a utilizar a língua portuguesa na maior parte dos contextos sociais

que foram analisados durante a pesquisa. Não há dúvidas de que a ausência de
políticas linguísticas adotadas pelos Aikanã pode levar ao desaparecimento de

sua língua, principalmente na Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro. Isso
porque a língua Aikanã encontra-se em uma situação extremamente dramáti255

ca, na qual fica claro que com o passar dos anos a língua Aikanã corre um sério

risco de deixar de ser falada, pois como foi visto a maioria das crianças na Terra
Indígena Kwazá do Rio São Pedro já não é falante da língua Aikanã. Na aldeia

Gleba Tubarão, no entanto, utiliza-se a língua Aikanã em maior parte dos

contextos sociais, visto que diversos fatores ajudaram para que se preservassem
a língua Aikanã, mesmo com a presença de outros povos. De todo modo, políticas linguísticas precisam ser pensadas para fortalecer a língua Aikanã.

No que diz respeito ao espaço social da escola, trabalhar com a língua

Aikanã na Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro, por exemplo, é, para a
professora indígena consultada, uma atividade extremamente complexa. Isto se

concretiza já que as crianças em sua maioria falam apenas a língua portuguesa

e algumas poucas falam também o Aikanã e o Kwazá. Partindo dessa realidade,
deve-se destacar que, embora a escola possua estudantes indígenas de pelo me-

nos duas etnias, há apenas uma única professora de língua indígena da escola.
Essa professora domina apenas a língua Aikanã, embora faça parte de suas

atribuições trabalhar não só com o Aikanã, mas também com o Kwazá, língua

que ela não domina. Por isso, tornou-se quase impossível trabalhar com o Ai-

kanã com todas as crianças de forma simultânea, pois, segundo ela, “conciliar”
essas diversidades culturais e linguísticas vem sendo um dos maiores impasses.
Diante de realidades como essa das escolas indígenas, percebe-se que

dentro da própria escola, de alguma forma, acaba se estabelecendo uma língua majoritária, como visto com o povo Aikanã. Mesmo tendo escolas que
atendem alunos de outras etnias, tais como: Latundê, Kwazá e Sabanê, por

exemplo, não é definido e desenvolvido um projeto de escola que de fato dê o
tratamento adequado para cada língua e cultura. Em um projeto dessa envergadura, deveria se observar os seguintes quesitos: (i) a contratação de professores específicos para cada língua e para cada cultura, (ii) a oferta de material

didático específico para cada povo, (iii) a utilização de atividades pedagógicas

que visem o atendimento específico de cada língua e cultura e (iv) a realização
de formações continuadas que tenham como objetivo o fortalecimento das línguas indígenas, por exemplo. Dessa maneira, a escola acaba contribuindo para
o fortalecimento da língua portuguesa e da cultura não indígena, que se torna
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a única língua capaz de agregar todas as crianças em uma única atividade peda-

gógica. Ademais, não há programas que considerem políticas linguísticas que
procurem alocar as línguas e culturas indígenas em uma posição de destaque

dentro das escolas, ou melhor como uma das prioridades. Torna-se lamentável
a perda de línguas e culturas, que são ignoradas em massa, pelo fato de serem
minorias contidas dentro de um grupo de minoria da comunidade nacional.

Quanto aos materiais didáticos em língua étnica, segundo os profes-

sores entrevistados, o ensino de língua Aikanã vem sendo comprometido, devido principalmente à falta de materiais didáticos em língua Aikanã. Um dos

professores da aldeia Gleba Tubarão relatou que o único material em língua

Aikanã que ele possui se trata de uma cartilha que fora produzida há muitas
décadas. E ainda assim esse material, segundo o professor indígena, conta com

erros de gramática da língua Aikanã e que, antes de repassar aos alunos, ele

procura corrigir os termos que não estão de acordo com a gramática da língua.
Deve-se destacar que, diante dos desafios da educação escolar indí-

gena, vista a partir dos estudos sociolinguísticos, é possível notar o quanto

a sociolinguística pode contribuir com a escola indígena. Para Oliveira,
Gomes e Pantoja (2014, p. 86),

Do ponto de vista educacional, a concepção sociolinguística, bem como

seus avanços recentes, constituem-se por demais importantes ao pensarmos

a necessidade de avanços no ensino de língua capazes de substituir, sobre-

tudo, práticas de ensino pautadas em metalinguagem por práticas de ensino
que reflitam a língua em seu contexto e/ou necessidades de uso.

Partindo desses pressupostos, vemos que os estudos sociolinguísticos

são de extrema importância, uma vez que podem gerar resultados que revelam
a necessidade de se pensar em políticas linguísticas que sejam adequadas às

necessidades ligadas à situação das línguas faladas dentro das comunidades. É

preciso ter a percepção de que a situação linguística nos diversos contextos so-

ciais acarreta situações que precisam ser compreendidas pela escola indígena, a

fim de se permitir a instituição de políticas educacionais efetivas e compatíveis
com uma aldeia multilíngue e multicultural.
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Segundo Fleuri (2001), por um lado, a educação brasileira enxerga e

procura trabalhar com monoculturalismo, o qual pressupõe que os povos indígenas partilham de uma cultura universal e acabam por adotar um modelo

de educação homogênea, o que exclui as minorias e as minorias das minorias,
como, por exemplo, as outras etnias que venham a compor a sala de aula do
professor indígena nas terras indígenas aqui investigadas. Por outro lado, o au-

tor revela o multiculturalismo, que reconhece as especificidades de cada povo, e
o grupo étnico, em que cada qual possui identidades e cultura individual.

Diante disso, é imprescindível perceber que construir uma educação es-

colar indígena pautada de forma homogênea e se esquecer da heterogeneidade
que as escolas indígenas são compostas é ir contra o próprio modelo de educação

indígena intercultural e bilíngue. No entanto, como discutido anteriormente, o
atual modelo de educação escolar indígena, visto especificamente nas aldeias dos

povos Aikanã, acaba por revelar uma enorme disparidade que vem perdurando
por anos, sendo ligada ao fracasso do ensino de língua étnica nas salas de aulas.

É imperioso pensar que uma educação de ensino bilíngue e multilíngue

não se constrói sem antes fazer uso de políticas linguísticas, que sejam pensadas nas

especificidades de cada língua e cultura, analisados os fatores que venham a causar
tão notáveis diferenças dentro de uma mesma escola. Outro fator que os estudos

sociolinguísticos ajudam a perceber é o fato de que os professores indígenas acabam por serem prejudicados, os quais se consideram, em muitas situações, impo-

tentes em sala de aula. Afinal, de que maneira esses professores indígenas falantes
de uma língua indígena específica podem ser responsáveis por ensinar, além de
sua própria língua étnica, as demais línguas indígenas da aldeia? Essa pergunta se
conecta com a realidade pragmática de que essas aldeias são compostas por outras
etnias e línguas diferentes que não devem ser nem esquecidas nem ignoradas.
Considerações finais
O presente trabalho teve como objetivo realizar uma análise da situação

sociolinguística existente na Terra Indígena Kwazá do Rio São Pedro e na
Terra Indígena Tubarão Latundê, onde reside o povo indígena Aikanã. Nesse
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sentido, procurou-se refletir de que maneira os estudos sociolinguísticos pode-

riam contribuir com a educação escolar indígena e de que forma essa educação

contida em um cenário tão complexo pode chegar a ser uma educação escolar
indígena na perspectiva multilíngue e intercultural, sem que se exclua o contexto multicultural em que as escolas indígenas estão envolvidas.

Durante a pesquisa, foi possível verificar o quanto esse cenário mul-

ticultural e multilíngue tem influência sobre a educação, a qual ainda não
encontrou maneiras de se pensar uma metodologia que seja compatível com

tantas diversidades, o que acaba tornando o professor o responsável por aten-

der essa demanda. No entanto, nota-se que a falta de apoio a esse profissional
contribui para uma situação na qual a cada dia torna-se a escola indígena um
local cheio de incertezas, em que o professor passa a se culpar pela escola não
atingir os objetivos relacionados ao ensino da língua étnica. Esse fator, contudo, não é solitário. A falta de formações continuadas também foi apontada
neste trabalho, bem como a carência de programas educativos e materiais

didáticos em línguas indígenas, que se constituem como problemas a serem
solucionados pelos órgãos governamentais.

Nessa linha de pensamento, torna-se inadiável pensar em estudos que

investiguem as situações das línguas presentes dentro das aldeias, que possam
gerar enormes implicações positivas para as escolas indígenas. Logo, estudos

pautados principalmente na preservação, tanto das línguas étnicas quanto da
cultura indígena, contribuirão para sua preservação.
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CAPÍTULO XI
EXPERIÊNCIA, MEMÓRIA E HISTÓRIA DA OCUPAÇÃO
INDÍGENA NO RIO MADEIRA1
Márcia Mura

Experiência, memória e história da ocupação indígena no Rio Madeira
Por meio da percepção dos modos de ser, ver e fazer indígenas presentes

nas comunidades que se constituíram às margens do rio Madeira, podemos
fazer uma arqueologia da memória para reconstituir uma presença indígena

incrustada no subterrâneo da memória dessas pessoas. Apesar de ser possível
restituir uma história indígena, muitas vezes não é possível definir as genealogias de parentescos ligadas ao território de origem.

Até o momento o que se tem levantado na historiografia é a disputa

de território entre os Mura e os Mundurucu e as estratégias das frentes de

colonização para se beneficiar dessas disputas tradicionais. Na obra Índios da
Amazônia – De Maioria a Minoria (1750-1850), afirma-se que

As comunidades tapuias, cujo espaço físico e sociocultural dispõe-se entre

os grupos indígenas tribais e a sociedade regional, tiveram de suportar todo
o peso da expansão civilizatória, terminando por extinguir-se ou descaracterizar-se como categoria socialmente reconhecível. (Neto, 1988, p. 103).

Nesse contexto, situado historicamente por Neto (19988), de guerra

movida pelos portugueses contra os indígenas que não se submetiam à paci-

ficação, os Mundurucu que disputavam territórios, na região do rio Madeira,
com os Mura, foram utilizados pelas autoridades regionais e pelos colonos que
capitalizaram ao seu favor as rivalidades tradicionais existentes entre eles, o
1

Uma versão prévia desse trabalho foi apresentada no Encontro Regional de História Oral em
2013 na Universidade Federal do Acre – UFAC.
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que contribuiu com a repressão aos Mura. A partir de meados do século XIX,
esses grupos limitaram-se cada vez mais ao vale do Madeira, onde não escaparam das disputas com os Mundurucu e Parintintin e ainda eram alvos dos
ataques da população regional.

No caso dos Mundurucu, após a sua utilização na pacificação de outras

etnias, e embora tivesse se aliado as autoridades regionais, também foi enviada
contra eles uma expedição de punição, segundo Neto (1988), em sua área de
ocupação do rio das Tropas (Tapajós) por volta de 1794.

Henrique João Wilkens (1993)2 afirma que os Mura se auto-identi-

ficavam como Buhuaen e habitavam a margem direita do rio Madeira em

1714. As imagens dos Buhuaen de nação indígena hostil também aparecem
em Mhuraida e no discurso histórico que chegou até nossos dias, por sua resistência às frentes colonizadoras acompanhadas das missões. Nessa obra, é

registrado que os Buhuaen eram conhecidos por sua hostilidade para com a
missão jesuíta de Abacaxis, fundada acima da foz do Jamari por volta de 1723
e trasladada depois rio abaixo.

Em Mhuraida (1993) ficou registrado a ação empregada pela frente co-

lonizadora, contra os Buhuaen:

Alvos da traição de um comerciante português que raptou muitos deles e

os vendeu como escravos, se fizeram o flagelo da região durante cem anos,
recorrendo à guerrilha e a tocaia quando uma expedição dirigida por João

de Souza lhes infligiu perdas pesadas. Já na década de 1770 se espalhavam
pelo território ao norte do Solimões e pelo baixo Purus, áreas cada vez mais

abandonadas por seus habitantes indígenas em conseqüência dos ataques

militares e do trabalho das missões. Em 1784, quando os colonos nascidos
no Brasil exigiam a exterminação deles como única alternativa à ruína total

do Amazonas, e as expedições punitivas continuavam ineficazes, os Mura

inesperadamente fizeram as pazes com brancos. Cinco deles entraram na
aldeia de Santo Antônio de Marupi, no baixo Japurá, seguidas depois de

outros encontros pacíficos em Tefé, Alavarães e Borba, onde os números
cresceram a mais de mil em três anos. (Wilkens, 1993, p. 18-19)
2

Mhuraida ou O Triunfo da Fé – 1785.
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Nesse registro é possível perceber a dispersão dos conhecidos Mura,

tidos até nossos dias como aqueles que foram a maior nação guerreira que retardou a entrada dos colonizadores na Amazônia por meio do rio Madeira. A

missão aparece nesse registro historiográfico como uma estratégia eficaz para
que os Mura se rendessem às frentes colonizadoras. Nele aparecem também os

pontos referencias de ocupações territoriais dos Mura, dentre os quais alguns

ainda abrigam os remanescentes Mura, seja em comunidades ressurgidas, seja
integrados em outras comunidades indígenas ou tradicionais, como as das beiras dos rios que se formaram a partir dos espaços de seringais.

A finais de 1786, quando Wilkens já acabara o seu poema, a tribo inteira fora
descida em aldeamentos permanentes e continuou a ter relações pacíficas até a

terceira década do século XIX, quando profundos antagonismos sociais e raciais

o levaram a participar na Cabanagem. Parece que a decisão de renunciar a sua
resistência as pressões militares e culturais de sociedade branca foi resultado da

debilitação progressiva pelas epidemias, as crescentes influências não indígenas

e as guerras implacáveis que travavam contra os Mundurucu, que avançam do
Madeira para o Oeste. Porém, nas palavras do sertanista etnólogo Curt Ni-

muendaju,“É característico para a situação dos civilizados que a crença popular

attribuiu este sucesso não as expedições militares e sim às fervorosas preces do
bispo D. Fr Caetano Brandão. É essa explicação que fornece a conversão milagrosa do poema, o citado Triunfo da fé. (Wilkens, 1993, p. 18-19).

Do século XVIII ao XIX, são registros como esses que são recuperados

em trabalhos historiográficos que tratam do processo de integração do Indígena
na Sociedade Nacional, das políticas de extermínio e integração do indígena.

Neto (1988), ao tratar sobre as missões e o indigenismo pombalino em

sua obra Índios da Amazônia de maioria a minoria (1750-1850), afirma que:

O aldeamento oficial, criado após 1845 e que era, de certo modo, uma missão com apoio oficial - deveria funcionar como drenagem entre a aldeia

tribal e a povoação nacional, através da qual pudessem ser captados e trans-

feridos os contingentes indígenas a ser integrados na condição de força de
trabalho. (Neto, 1988, p. 19).
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A partir desse dado é possível deduzir que o espaço de seringal foi com-

posto por indivíduos desterritorializados que resultaram dos descimentos indígenas e formação das vilas e lugares da Amazônia, sem deixar de considerar as

migrações internas no Brasil e a presença dos europeus e demais estrangeiros,
ou daqueles que se afirmavam como seus descendentes diretos, os quais ocupavam o papel dos coronéis de barranco, aviadores dos batelões árabes, patrões
portugueses e espanhóis, entre outros.

Feito esse preâmbulo, passo a tratar sobre o que vem se despertando a

partir de um trabalho de história oral que inicialmente chamei de arqueologia

da memória e depois a partir de conversas com outros intelectuais indígenas

entendi que se tratava de um processo de puxar os fios de memória ancestral,
tecendo as memórias indígenas presentes nos espaços de seringais e aldeias.
Uruapeara
Os moradores antigos do lugar que se constitui às margens de um rio que

em sua cabeceira forma um grande lago de águas pretas contam uma história com

algumas variações. Dizem que os primeiros a adentrar o rio Uruapeara avistaram
grandes uruás nas praias e passaram então a chamar o lugar de Uruapeara – Urua

é uma espécie de grande caramujo e peara é a nomeação indígena dada ao chefe,
o maior dos Uruás. Muitos ainda acreditam que esse Uruá ainda vive no lago e

dizem que não podem matá-lo, pois, senão, o lago seca, outros acham que o Uruá
cresceu demais e saiu para o Rio Madeira que é o rio maior.

A grafia oficial do lugar é Uruapiara3, atualmente está ligado ao muni-

cípio de Humaitá-AM e é formado por várias comunidades às margens do rio
Uruapeara que se bifurcam em vários igarapés e também forma um lago em

sua cabeceira, com uma bifurcação antes da formação do lago para outro rio

chamado Ipixuna, onde há várias comunidades que surgiram dos espaços de
seringais, além de adentrar nos territórios dos Mura Pirahã e dos Parintintin.

Na narrativa de Francisca Nunes Maciel, minha avó materna, que faz

parte da minha dissertação de mestrado em Sociedade e Cultura na Amazô3

Mesmo que a grafia oficial do lugar seja Uruapiara, vou usar a grafia Uruapeara por se referir
a explicação mítica sobre o lugar que se remete a sentidos indígenas.
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nia4, a memória dos espaços e comunidades afetivas é atualizada. A memória

afetiva do lugar também traz presente a imagem sobre o indígena no contexto
do processo da relação interétnica que aos poucos foi se constituindo entre os
habitantes que se viam como não indígenas no lugar Uruapeara.

A primeira vez que os índios apareceram eu era criança, a gente morava
lá no Uruapiara. A mamãe estava lavando roupa... [...] Que quando ela
enxergou! Ela disse: Olha quem vem! Duas canoas de índios, eles andavam
na casca de pau. Dessa invira, não sei como agüentava aquele monte de

homem. De bicho... Sei lá o que eles eram. Aí eles chegaram e a mamãe
nos trancou no quarto e ficou só ela fora. Aonde eles chegavam o que eles

pegavam iam levando. A mamãe botou as baciadas de roupas pra dentro e
trancou. [...] Ave Maria! Quando a gente enxergava os índios podia esconder tudo que eles levavam tudinho o que a gente tinha. E nós escondidas
no quarto. Depois eles ficaram civilizados. Hoje em dia eles já andam junto

com os civilizados. Já tem civilizado casado com índio. (Trecho da narrativa
de Francisca retirado de MacieL, 2013, p. 59-60)

Nesse trecho fica marcada a distinção das famílias que formavam a po-

pulação do espaço do seringal no Uruapeara, dos indígenas que ocupavam a
região e disputavam o espaço que era seu território. Na retomada da pesquisa

para o doutorado, o pai de Francisca é apontado por pessoas mais velhas como

“caboclo”, termo que eles dão para o indígena tido como civilizado, mas que
mantinha um jeito indígena.

Seu Chagas, morador desde criança do Uurapeara, em sua narrativa fala

que achava que o pai de Francisca, meu bisa avô, era indígena:

Olha sinceramente! Em outro tempo o pessoal dizia “Não fulano é índio”
Ave Maria! Ninguém queria ser índio. Hoje em dia o pessoal anda correndo
pra fazer um DNA e tal. O velho Antônio Maciel, eu não sei, mas eu tenho

quase certeza que ele era meio assim... De uma... Como é que fala? Não sei
como fala... Sei que ele era indo... Agora a gente não sabe de qual deles né!?
Basta dizer que quando ele dava pra virar índio mesmo... Quando chegava
4

Na dissertação de mestrado trabalhei com história oral de vida na perspectiva de José Carlos
Sebe Bom Meihy.
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num lugar... Num barco... Ele calçava o chinelo ao contrário... Que aquilo
era safado! Cheio de presepada. Ai quando ele virava índio, ele cortava bem

a gíria, Pronto! Ai davam calçado pra ele, davam roupa. Depois ele ia achar

graça... Era assim, mas ele nunca falou se era e de onde que era. Porque
como eu falo... Naquela época a gente nem sabia se era ou não era. Agora

não! O pessoal não esconde. (Trecho da entrevista de seu Chagas, Fevereiro
de 2013, Uruapeara)

Seu Chagas trata sobre o apagamento da identidade indígena nos espa-

ços de seringal em que viviam e aponta, além do modo de ser, a língua, como

elementos que identificam um indígena. A língua é tratada de forma pejorativa
como “gíria”, que é um termo que vem da forma com que os agentes institucio-

nais, como do SPI – Serviço de Proteção ao Índio, tratavam as línguas indígenas.
O apagamento da identidade indígena se deu no processo de integra-

ção do indígena na Sociedade Nacional, por meio de uma política de Estado

que criou espaços para essa integração, primeiro os aldeamentos, as cidades,
os espaços de seringais, até chegar a formação de uma população resultante
dessa integração. Depois de três gerações, essas pessoas que habitam comuni-

dades às margens dos rios que não são assumidas como indígenas, não tiveram

uma memória da origem indígena repassada e revivida de geração em geração.
Algumas até se remetem a uma origem indígena, mas sem ter referências de

território de origem; não sabem a história de suas bisavós e suas memórias são
do que viveram nos seringais. Lembram-se dos hábitos culturais dos mais ve-

lhos; mantiveram alguns, mas não fazem relações das práticas culturais com as
origens de seus antepassados, porque essa memória não foi repassada a eles. Os
mais velhos de hoje já nasceram dentro de um espaço de integração cultural.

Seu Nascimento, um senhor de 76 anos, traz presente na sua narrativa a

função no trabalho do seringal desempenhado por Antônio Maciel:

Aqui tinha o velho Antônio Maciel que veio lá de Santarém, ele era do

tempo do meu pai, eram amigos. Eu acho que eles trabalharam junto quando eram solteiros... E depois de terem família moravam tudo longe um do

outro. O velho Antônio morava aqui pra Traíra e o papai morava lá pro
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Centro. De lá aqui é longe, umas quatro, cinco horas de viagem. Quando eu
morava no Centro, Jamari,Vista Longe, esses lugar pra cá, já existiam... Mas
eu só já vim pra cá depois de grandão, já menino velho. Quando eu trabalhava no comercial, o velho Antônio Maciel, trabalhava de assalariado e eu

trabalhava de seringueiro. É que ele trabalhava por conta da casa fazendo

viagem... Remando batelão aí no igarapé e no rio. A diferença era que ele
trabalhava por conta do patrão e eu cortava seringa. (Entrevista realizada
com seu Nascimento, em Fevereiro de 2013, Uruapeara)

Seu Nascimento faz a distinção de duas categorias de trabalho no es-

paço do seringal, uma que era assalariado e outro que era seringueiro. Isso

quer dizer que um por ser detentor das habilidades da navegação a remo para
conduzir o batelão, uma espécie de embarcação, e ter conhecimento dos iga-

rapés e rios, tinha seu saldo, pelo menos é isso que é indicado na narrativa, e o
seringueiro só teria saldo se tivesse produzido borracha.

Esse velho Antônio Maciel gostava de enganar os capitão que chagavam
aqui nas embarcações. O capitão falava para ele “Ei caboco traz um jabuti

pra mim” Ele dizia que ia levar, mas primeiro tinha que dar uma garrafa de
cachaça para ele, Rum... Ele tomava a cachaça, mas não levava era nada o
Jabuti... Meu pai que contava que o velho Antônio Maciel, fazia isso, eu me

ponho a rir disso, o capitão ficava lá esperando esse jabuti e nada. (Entrevista realizada com seu Nascimento, em Fevereiro de 2013, Uruapeara)

No Uruapeara a única pessoa apontada pelos mais velhos com origem

indígena foi o Antônio Maciel, nas entrevistas que realizei na comunidade,
Vista Longe, ao perguntar sobre suas origens, as pessoas diziam que vinham
do Pará. Alguns apontaram a descendência de cearense com paraense, cearense

com amazonense e maranhense com cearense. Quando perguntei se sabiam de
famílias com origem indígena só se referiram a Antônio Maciel. Sobre outras

origens, apontaram famílias com descendência africana. Somente dona Maria

Luíza, que foi criada pela família dos Nunes, família da minha avó materna,
que por ter casado e formado família com um Parintintin da aldeia Canavial,
que fica no Ipixuna, que diz que a família dos Nunes era Tapuia:
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Antes de eu vim morar com os indígenas eu era da família dos Nunes, por-

que foi essa família que me criou. A minha descendência vinda da família
dos Nunes era Tapuia, porque a minha avó Antônia, dizia que a descen-

dência deles era Tapuia, porque eles eram morenos, então eles diziam que
a descendência era Tapuia... E da minha família pernambucana é pernambucano mesmo, minha vó era do Piauí da cabeça seca e também era more-

na. (Entrevista realizada com Maria Luíza Parintintin, Fevereiro de 2013,
Canavial, território indígena dentro do Uruapeara)

É possível que essa nomeação Tapuia à família dos Nunes, dada por

Maria Luíza, tenha sido construída por meio dos conhecimentos adquiridos, após ter se tornado parte da comunidade do povo indígena Parin-

tintin. Embora ela diga que a família, Nunes, seja Tapuia, as pessoas da
família que entrevistei não fazem essa referência. Conversando com alguns

conhecidos da família dos Neves, de outras comunidades do Uruapeara,
com quem estou iniciando uma aproximação, percebi que eles remetem
sua origem a uma família portuguesa e dizem que a família, Nunes, tem

parentesco longe com os Neves, por descender de uma das três mulheres
portuguesas, fundadoras do seringal no Uruapeara.

A negação de identidade indígena ou mesmo a impossibilidade de se

remeter a uma origem indígena no Uruapeara pode ser entendida no processo
de redução e extermínio de vários povos indígenas no Brasil. Muitos indígenas

foram introduzidos na sociedade nacional, perdendo suas relações de paren-

tescos e diferenciações étnicas, o que gerou uma parte da população que advém

de descendências indígenas, mas não se reconhecem como tais. Na Amazônia

várias comunidades às margens dos rios surgiram dos espaços de seringais.
Nelas há famílias ou indivíduos que perderam suas referências indígenas, mas
nesse apagamento mantiveram modos de fazer e ser indígena, utilizadas pelos

seringalistas, como no caso do mateiro, do caçador, do pescador que por possu-

írem conhecimento da cultura material indígena eram capazes de confeccionar
cestos, canoas, arco e flecha, entre outros artefatos.
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Humaitá
Humaitá é um município do estado do Amazonas que faz limite com o
município de Porto Velho, capital de Rondônia. Nesse espaço se dão as relações
de afinidades e parentescos, pois as pessoas que vem do Uruapeara para fazer tratamento de saúde, fazer algum documento no cartório, receber sua renda mensal,
fazer compras ou mesmo passear, ficam na casa de um parente sanguíneo ou
simbólico, mãe, pai, irmã, irmão, tia, tio, prima, primo, compadre, comadre, afilhado, afilhada, ou algum outro conhecido. Assim, também acontece quando os
que vivem em Humaitá vão para o Uruapeara. É uma troca simbólica.
Dois motivos fizeram com que Humaitá integrasse esse trabalho. O
primeiro, foi a relação entre famílias do Uruapeara com as de Humaitá e, o
segundo, foi a necessidade de situar o contexto histórico de ocupação do rio
Madeira que me levou até os Mura, que vivem, atualmente, em Humaitá e se
encontram no processo de demarcação de sua terra no rio Itaparanã.
Na relação que estabeleci com os Mura, houve uma identificação e adoção de parentescos, eles me tem como parente Mura, identidade étnica que me
reafirma como indígena. Como eles, venho me reafirmando na vivência com
outros povos indígenas.
Joabi Mura, para legitimar seu pertencimento Mura, recorre às referências dos rios para marcar a trajetória de seus antepassados:

Nós Mura na realidade começamos a procurar saber como fazer para nos
declaramos indígenas recentemente. Aceitamos a identificação Mura só
há uns dez anos atrás... Nós Mura, segundo conta o meu pai, que meu avô
contava pra ele e meu bisavô contava para meu avô, somos originários daqui do Madeira mesmo, do rio Juarí e da região de Manicoré... Mas, com
a invasão dos espanhóis no sul do Amazonas houve a quase dizimação do

povo Mura que morava na Bacia do alto-Madeira e aí meu bisavô migrou!
Migrou para o rio Solimões que é hoje onde tem uma concentração gran-

de de Mura ainda e de lá pro rio Purus entrando para o rio Itaparanã que

hoje é a onde a gente mora. Essa é a atual localização do povo Mura dessa

região aqui. Têm outros parentes nossos também que moram no rio Juarí,
região de Manicoré. (Entrevista realizada com Nelson Mura, Novembro
de 2012, Humaita/AM)
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Na narrativa de Joabi Mura, é possível perceber sua consciência política

sobre a reafirmação indígena da sua família e uma visão crítica sobre a intervenção da igreja católica empregada pelos missionários no processo de contato

com os Mura, mas não vê como negativa a presença da igreja evangélica, da
qual ele e sua família fazem parte. Mesmo com os interditos da religião evangélica, ele mantém uma memória da pajelança:

Meu bisavô dominava muitas coisas, ele dominava a arte do encantamento.
Hoje o pessoal conhece algumas histórias de lendas, né, mas o meu avô ele
constatava e declarava que ele era um encantado, que ele podia se encantar

em um animal que era uma cobra, inclusive quando ele morreu o corpo dele

não foi encontrado, aliás, o que aconteceu foi assim: - Ele ia andando e caiu, aí

disse que ia morrer, porque outro feiticeiro tinha matado ele, um outro pajé...
E aí ele contou tudo... Foi quando descobriram que ele era encantado, que ele
se transformava em uma cobra. Ele nunca dormia na casa dele. Toda noite ele

pegava a ubá e ia para uma ilhazinha que tinha no meio do rio Solimões, e lá
ele tinha uma ocazinha, ele entrava pra lá e o pessoal ia vê e só estava a canoa

encostada e não tinha ninguém. Era pequena a ilha, olhavam e não o encontravam... No outro dia ele chegava normal, toda noite acontecia isso, ele fazia

pajelança, rituais de cura, trazia animais da floresta, nos rituais ele invocava
outros animais, todos eles entravam pelo meio do pessoal reunido na oca, e

passavam, circulavam e iam embora, todos os animais, onça, cutia, tudo... Meu

pai sempre contava isso desde que eu era pequeno, muito pequeno ele contava

essas histórias do meu bisavô. Ele morreu ainda era novo, porque, às vezes,
a gente fala que é velho depois dos 90 anos, por isso, eu digo que ele ainda
era um pouco novo... Tanto que meu pai não chegou a conhecer mais ele, só
o meu avô que tinha lembranças dele e contava... (Entrevista realizada com
Joabi Mura, Novembro, 2012, Humaitá/AM)

Nelson Mura, pai do Joabi Mura, em sua narrativa atualiza uma carto-

grafia da memória que marca os deslocamentos de sua família:

Nós ficamos aí no rio Itaparanã todo tempo...Aí o papai morreu e nós ficamos ai trabalhando. Ficamos bem dizer com o homem que era nosso pa-

trão... Trabalhando com ele até que eu saí e fui tralhar para outros lugares...
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Saí com vinte e oito anos, fui trabalhar já lá pro lado de cima e depois eu
voltei pra casa. No Santo Elias que eu fiz depois que o papai morreu... Eu

comprei Santo Elias, aí abrimos o porto Nova esperança e Água azul, também tinha outro portinho chamado Macaco Prego, que é o derradeiro porto

que era castanhalzinho, aí depois que eu vim, peguei e entreguei pro meu

genro, e a minha filha tá lá, fez uma casinha boa no porto... Lá no castanhal,
só pra segurar mermo, agora todo inverno eles vem quebrar castanha ai. É
um ramo de vida né?! Todo inverno eles vem. O ano que dá mermo casta-

nha, a gente tira muito, eu já tirei até 400 latas de castanha de lá... Sai de lá

do Santo Elias para onde nós estamos vivendo hoje... Chegamos até aqui,
e estamos por aqui pelo Itaparanãn. (Entrevista realiza com Nelson Mura,
Maio de 2013, Humaitá/AM)

Além da memória dos deslocamentos de sua família, seu Nelson Mura,

também presenciou conflitos interétnicos entre indígenas e não indígenas e
os deslocamentos causados por esses conflitos:

Houve um confronto com os Juma em 64... Mataram quarenta e quatro

Juma... O povo branco... Eles estavam no Igarapé... Nós morava no São

João... Até hoje nós temos ponta de castanha lá, eu tenho... A minha primeira família mora lá... É isso aí que eu queria que fosse documentado... Se

nós fosse até por lá, por esses lugares, filmando, tirando foto... Até Vertude,
até onde eu já morei... Primeiro eu morei lá na Vertude... Depois que eu já

era homem com família abri fiz casa lá na Virtude... Abaixo da cachoeira...
Mas a nossa família morava no Abacaba, também... No inverno nós morava
pro Santa Eliza, que é dentro do igarapé São João... Enquanto os Juma

moravam sempre no igarapé da Onça e São Miguel... Eles sofreram... No

meu conhecimento, os Juma foram massacrados, quando a gente já estava
aí... Nós estava no São João e eles estavam no Igarapé da Onça... Mas já ti-

nha confronto dos antigos... Dos seringueiros dentro dos seringais e com os
castanheiros abrindo castanha... Eu soube dessa história que teve confronto

desde os antigos... Nesse tempo, estava tento confronto entre seringueiros
e castanheiros com os indígenas por todos esses rios. Desceram indígenas
pela cabeceira dos Caxarari... Desceram no rio Itaparanãn de balsa até sair

no rio pra ficarem na boca de Extrema... O confronto que tiveram ai na
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boca da extrema do Acre foi grande... Depois desses confrontos muitas fa-

mílias indígenas se dispersaram. Eu convenci seu Eduardo, ele era filho do

Seu Miguel. Seu Miguel baixou com esses dois filhos, eles eram Caxarari...
Estão lá... Tem um pessoal lá deles, no rio Ipixuna, mas não se chamam

mais Itaparanã... Lá no Tapauá... Mas eles nem ligam mais pra etnia deles...
E hoje em o Povo deles tem terra demarcada né? (Entrevista com Nelson
Mura, Maio de 2013, Humaitá/AM)

Por meio da perspectiva indígena apresentada nas narrativas de Joabi

Mura e Nelson Mura, é possível reconstruir um cenário das frentes de invasões

dos territórios indígenas, dos movimentos de desterritorialização e dos ressurgimentos indígenas.
Nazaré
Nazaré é comunidade formada inicialmente por pessoas que se deslo-

caram do lugar Uruapeara e de outras localidades do Estado do Amazonas.
Foi uma base para as famílias que trabalhavam na extração do leite da seringueira e da sôva nas localidades mais afastadas.

Durante minha vivência de campo em Nazaré, entrevistei seis pessoas

que fazem parte do núcleo familiar que veio do lugar, Uruapeara (AM). No

conjunto das entrevistas, é possível entender as vivências individuais e coletivas e os elementos das tradições culturais atualizadas por essas pessoas. Mes-

mo que a televisão e a medicina clínica estejam presentes na comunidade,
mantém-se um mundo tradicional, dos remédios do mato e dos caseiros, das

rezas para tirar quebranto, para pegar desmentidura e espinhela caída. Assim
como no campo das musicalidades, os bio-instrumentos musicais e os ritmos
musicais que recordam os sons das aldeias indígenas fazem parte da reafirmação das tradições. Do conjunto das narrativas, destaco os fragmentos de

algumas delas que significam os sentidos da tradição cultural e identificações.
Segundo o Timaia, filho de Manoel Maciel, que criou a música do

Seringador, os ritmos da música são indígenas e foram retomados a partir da
memória do tempo da vivência com os Parintintin:
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[...] Até o próprio Seringador mesmo! Né. O Seringador já teve crítica, por-

que as pessoas ainda acham que é Carimbó. A maioria das pessoas acham

que é Carimbó quando entra a música... Apesar de que a gente já repetiu

várias vezes que não é. As pessoas acham que já mudou um pouquinho.
E mudou mês né!? Realmente mudou um pouquinho, mas assim, a gente
mantém como uma brincadeira que é nossa [...] Olha eu acima de tudo me

assumo como beradeiro, nós temos nossos costumes, uma vida que eu não
troco, mas a gente entende que vem de descendentes indígenas, né! O pai

sempre falava isso e sempre colocava essa idéia de valor, independente da

formação que eu consiga um dia ter ou não, mas a gente tem acima de tudo,
esse valor que trouxemos da nossa identidade. Esse valor de saber o que nós

somos e do que representamos... Eu consigo entender mais claro isso hoje...
[...] Meu pai me falava que era Parintintin, mas eu não sei se ele era mesmo.
Ele dizia que era porque conviveu com eles dois ou três anos na tribo e

um que era parente dele. Eu não me lembro bem disso que ele me contou.
Mas ele disse que conviveu com os Parintintin, ele sabia até sabia falar um

pouco de Parintintin. Eu não sei onde ta, mas tem um registro de algumas
expressões que ele falava. Era uma coisa que eu tinha que ter aprendido

um pouco isso dele. Ele sempre comentava das danças, das palavras que ele

aprendeu, ele falava algumas frases. [...] Invocado que até o ritmo, assim...
O ritmo do Seringador mesmo, até hoje quando a gente toca o pessoal que
é percucionista, né, os profissionais que sabe, eles acham invocado, porque

ele tem uma mistura indígena, de ritual com ritmo negro, tipo a capoeira.
É invocado mesmo, é um ritmo estranho... Eu me lembro quando meu pai
ensinava o Tanison, meu filho do meio. O Tanison errava e ele dizia: “Não é

assim não! Não é assim não!” Ele era bem rigoroso. “É assim!” Ai ele começava a tocar até o Tanison assimilar, porque era um ritmo estranho... Que-

brado... É ruim de acompanhar. Ele falava: “É assim que os índios tocavam!”
É engraçado, mas a gente começa a se identificar a partir daí... (Trecho de
entrevista realizada com Timaia Nunes, Dezembro, 2012, Nazaré)

A música do seringador é ligação direta com a referência indígena sig-

nificada por meio da tradição oral e assumida como identidade repassada de
pai para filho.
274

Para adentrar no mundo da medicina tradicional e da pajelança, eu

mesma precisei de rezas e remédios do mato para curar uma dor no ombro que

se estendia até as costelas e dificultava a respiração, após pegar de mau jeito um

peso. Fui levada a uma benzedeira que puxou o nervo do ombro e rezou, mas
no dia seguinte forcei o braço, e como não fiz o resguardo recomendado, a dor

voltou. Meu tio orientou minha prima, Lurdinha, a fazer o emplasto do leite

da súcuba. Foi tirado um pedaço da casca da árvore e retirado o leite, colocado
num pedaço de pano e colado em cima do ombro que estava doendo, usei o

remédio durante duas semanas. Foi assim que descobri que meu tio sabia dos
segredos das rezas e dos remédios do mato.

João Lobato, meu tio, revela que tem domínios de rezas num pequeno

trecho de sua narrativa:

[...] Por todo canto que eu ando, Graças a Deus, nada me ofende... Anti-

gamente eu tinha uma oração que eu rezava... O cabra podia vim... Se eu
enxergasse ele lá longe! Eu pegava um pedacinho de pau, galhinho de folha
e botava na minha frente, ele passava, assim, e não me enxergava na frente

dele, ele estava vendo uma árvore grande. Era a oração de São João. Ai eu
deixei, não rezo mais não. É uma oraçãozinha que eu inventei, né! Ai eu

rezo essas oraçãozinha e pra mim tudo bem, eu ando por dentro das matas,
vou pra cá, vou caçar e andar dentro da mata e, graças a Deus, nada! Nada
me ofende. Ninguém me ofende. (Trecho de entrevista realizada com João
Lobato, Dezembro, 2012, Nazaré)

A oração de João Lobato, embora tenha uma referência cristã, traz pre-

sente um poder de pajelança, a oração é criada por ele, e a força da reza dele
o protege e lhe dá poder. Vejo nele um velho pajé que guarda os segredos

das rezas, embora ele não se identifique como indígena, seu comportamento
é indígena. Cada vez que as casas vão chegando perto de onde ele mora, ele

vai se afastando para um lugar mais isolado. Agora, próximo ao seu sítio foi
construída a escola, ele tem se incomodado com a proximidade de muita gente

e está fazendo uma casinha de palha bem afastada, no seu roçado, onde ele só
recebe a visita das filhas, netos e conhecidos próximos. É raro que o final de
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semana que ele saia para visitar a vila. Ele é quem ensina os remédios quando o
procuram se queixando de alguma dor. Ele sabe fazer rapé de pião branco, sabe

fazer remédio pra atrair mulher e benze com pião roxo. Mesmo com todos os

dons de pajé, ele diz que é a família da esposa dele que é indígena, mas a dele não.
Conversando com um rapaz da família dos Lobatos, numa das últimas via-

gens que fiz ao Uruapeara, no mês de agosto de 2013, percebi que a família, Lobato, é uma das que não se identificam com as origens indígenas. O rapaz me disse

que seu bisavô era um Coronel temido pelos indígenas. Disse que ele era dono de

seringal e que a formação de sua família se deu pelas descendências, portuguesa,
espanhola e africana. João Lobato vem dessa família e é possível que seus dons de
cura venham da raiz afro que se fundiu com a indígena. Por isso, detém saberes
tradicionais afro-indígenas, mesmo não se remetendo a essas origens.

Já a filha de João Lobato, a Elza, remete-se a ancestralidade indígena

feminina, para explicar seu dom de cura.

Eu acho que minha origem é indígena. Minha vó, minha bisavó, acho que
com certeza elas são dessa origem. A minha mãe também e meu pai... Parece
que tem essa origem também. Acho que eu sou enrolada assim com os índios. Eu acho que o que temos de indígena está no nosso modo de trabalho
na roça... Tirando mandioca e fazendo farinha. [...] A minha mãe disse que
eu tenho esse dom por causa dos meus antigos, avos, bisa avó, que às vezes
sabiam fazer esse tipo de coisa. Com certeza eu peguei o dom deles. De fazer
essas coisas assim, mas ela não falou quem era da família que tinha esse dom,
só falou que era uma tia minha, mas eu não perguntei que tia era, se era por
parte de pai ou de mãe. Ela só falou que tinha uma tia minha que era parteira,
rezava em criança, fazia de tudo. Eu só sei que herdei esse dom da cura. (Treco
de entrevista realizada com Elza Maciel Lobato, Dezembro, 2012)

Elza, filha de João Lobato e Maria Maciel, tem 30 anos de idade.

Apesar da sua timidez o fio de histórias de sua vida foi tecendo a narrativa

de como foi se descobrindo, menina-mulher, mãe e guardiã de tradição.
Por meio de Elza, se revela uma ancestralidade indígena, que se manifesta

por uma herança do dom da cura e por um modo de vida que se constitui a
partir do trabalho na roça e na produção da farinha.
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É por meio dessas pistas percebidas em campo e nas narrativas que se

relevam um modo de ser indígena, apesar da desagregação de vários povos
indígenas na Amazônia e da forte política de introdução do indígena na so-

ciedade não indígena. Além dessas pistas apresentadas até agora, a marca da
presença indígena no decorrer de todo o rio Madeira é visível no imaginário

mítico das comunidades que se constituíram as margens do Madeira, dentre as
imagens míticas, a que predomina é a imagem da cobra grande.

Há registros da presença de diferentes simbologias da cobra em narrati-

vas que se encontram no limiar do acontecimento histórico (explicação de desaparecimento de uma comunidade, mantida pela oralidade) e das explicações
míticas em todo o Rio Madeira.

Carlos Corrêa Teixeira (1999) traz presente em seu trabalho sobre as

visões de seringueiros e colonos referente à natureza uma narrativa com a te-

mática da cobra que afundou uma comunidade indígena no rio madeira, que é
recuperada de um registro feito pelo Padre Vitor Hugo:

Próximo a Borba os Carmelitas fundaram, em 1827, a aldeia de Sapucaiaoro-

ca, nome que se associa a um lugar próximo que teria submergido nas profun-

dezas do rio, amaldiçoado que fora pelos deuses devido à má conduta de seus
habitantes, os índios Mura. Estes entoavam cantigas tão impuras e se entre-

gavam a danças tão lascivas que faziam chorar de dor seus espíritos protetores.
Com o advento de Sapucaiaoroca e a mudança que esses índios fizeram para
essa localidade, conta-se que nas horas mortas da noite os carmelitas se ator-

mentavam ouvindo um incessante cantar de galos que se erguia do fundo das
águas, como se aqueles espíritos – os anga-turáma- deplorassem o infortúnio
da povoação que desaparecera. (Teixeira, 1999, p. 85).

Teixeira (1999) ressalta a observação de Vitor Hugo de que essa nar-

rativa teria sido forjada ou adulterada por missionários que ali viveram com

objetivos de catequese. Essa estratégia comum dos missionários de forjar ou
adulterar a mitologia indígena a favor da cristianização dos povos indígenas
utilizada para afastá-los de seus rituais religiosos possivelmente interferiu em

transformações simbólicas relacionadas aos mitos cristãos, o que poderia ex277

plicar a conotação de punição às festas, aos comportamentos e às práticas de
comunidades vistas como não cristãs.

Diante de mundos que se constituíram a partir do extermínio de vários

povos indígenas e da circulação de culturas de diferentes povos da Amazônia,
do restante do Brasil e diferentes lugares do mundo, o que se mantém são fragmentos de temas míticos que emergem como explicações de fenômenos de de-

saparecimentos de povos e comunidades. É dentro dessa leitura sobre o mundo
do seringal que o fragmento da narrativa de Francisca ganha relevância.

No texto resultante da entrevista de Francisca (cf. Maciel, 2013, p.

37-72), a serpente aparece como maldição de um lugar condenado ao desaparecimento; essa imagem não é uma imaginação individual, é uma criação

coletiva, pois, ao atualizar a imagem do desaparecimento do lugar rela-

cionando-o à serpente, traz em suas lembranças a coletividade da qual fez

parte: o casal que deu origem à serpente, que era seu irmão e sua cunhada,
a curandeira que fez a previsão do desaparecimento do lugar e as outras
mulheres da comunidade que foram ver o bicho.

Isolando alguns trechos do fragmento da narrativa de Francisca, é pos-

sível perceber a indicação de que não apenas a mulher que gerou o bicho, mas
também o marido, foi o mais castigada por alguma coisa que não tem como
intuir na narrativa, mas que, possivelmente, tem a ver com a relação do casal:

A Maria gerou um bicho... Enterraram bem lá na ilha mesmo. Diz que era

tão feio que Deus me livre!... Que lá do lado de cima ia cair tudo aquela ilha,
no lugar que a Maria com o Pedro moravam. Que aquele bicho que a Maria

teve ia virar uma serpente. (Trecho da narrativa de Francisca Nunes Maciel,
retirado de Maciel, 2013, p. 51).

Na narrativa citada por Teixeira (1999), há um indicativo que os mo-

radores estão sendo castigados por virarem a madrugada na festa. Em todo
o Rio madeira, essa história é contada e, das três versões que ouvi, uma delas

acrescenta uma idosa que saiu para urinar e que foi acompanhada pelo marido.
Nesse momento o lado que estava acontecendo a festa afundou, salvando-se
apenas o casal de velhos que haviam saído da festa.
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Vê-se, por meio da análise dos dados etnográficos apresentados por

Carvalho (1979), as transformações da canoa-serpente como simbolismo de

criação para representação da cobra aquática como o inimigo que está relacionado a simbologia da serpente mítica primeva e a importância do rio:

[...] É na mitologia desâna que melhor se espelha o conceito da serpente
aquática como algo estranho à tribo, algo identificado não com a criação

(apesar do mito da canoa-serpente), não com o ancestral da tribo, mas sim
com o mundo exterior, o inimigo. Repare-se no mito, cuja sequência inicial

tem muita semelhança como o mito witóto de Hiteroegueça, [...] pois nele
se conta que uma cobra de sete cabeças se enamorara de uma moça reclu-

sa. É uma cobra aquática, pois chega com outras feras, subindo pelos rios,
juntamente com a Pamuri-maxsë, nos dias mesmo da criação. O pajé consegue, contudo, matá-la. Queimada, produz um grande barulho e uma fumaça

negra que sobe para a Via-Láctea. O vento a leva para o mar, onde a cobra
renasce. Desde então ela ali existe. (Carvalho, 1979, p. 46-47).

Embora a serpente gerada por uma mulher da comunidade de Francisca

não tenha chegado pelo rio, ela representa o inimigo externo, à medida que a

comunidade fica horrorizada ao ver o bicho: “Diz que era tão feio que Deus
me livre”, ou seja, não era um deles e veio para destruir o lugar onde viviam.

As narrativas de cobra grande que circulam em todo o rio Madeira

podem ter sido forjadas por missionários, conforme afirma Teixeira (1999),
pode também simbolicamente representar uma visão cosmológica do que vem

de fora e destrói as comunidades, de uma forma ou de outra. Pode ser enten-

dida como ressignificações da mitologia indígena em espaços modificados e
imbricados por várias culturas, como o espaço do seringal. A presença dessas

narrativas trazem em si a marca do desaparecimento, da desterritorialização e,
ao mesmo tempo, a resistência da cosmovisão indígena, que nos faz ver o rio
Madeira como espaço de ocupação indígena, embora, essa memória de ocupação tenha que ser escavada e reconstruída.
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CAPÍTULO XII
A IMANÊNCIA DA NATUREZA: ENSAIO SOBRE UM MITO
RIKBAKTSA
Alexandre Mariotto Botton

Introdução
Certamente não faltam na literatura ocidental variadas teorias acer-

ca do mito e da mitologia dos mais diversos povos. As mitologias grega,
romana e nórdica são provavelmente as mais conhecidas, estudadas e certamente as mais populares, dado inspirarem grande número de peças literárias, teorias psicanalíticas e filosóficas e, mais recentemente vasta quan-

tidade de filmes, séries e HQs. Muito menos estudadas, pouco difundidas

e muitas vezes subestimadas em seu valor estético e epistemológico são

as narrativas de povos indígenas que desde tempos imemoriais habitam a
América do Sul. Algo análogo ocorre com a cultura popular e as mitologias
africanas. Esse fato não surpreende quando nos damos conta de que a his-

tória e, consequentemente, a ciência e a literatura consagradas são aquelas
que representam e fundamentam o modus vivendi do colonizador, detentor

dos meios de produção, da técnica mais avançada e, por assim dizer, do
progresso.

Por outro lado, contemporaneamente não faltam vozes que se insurgem

em favor da literatura decolonial, do etnoconhecimento, enfim, de uma estética
e uma epistemologia que se faça não apenas “sobre” a cultura e a linguagem

dos povos indígenas, mas sobretudo “a partir” delas. Este capítulo pretende dar
uma pequena contribuição nesse sentido, isto é, pretendemos alçar em primei-

ro plano um mito Rikbaktsa e a partir dele apontar para a necessidade de uma
mudança de paradigma na forma como pensamos a Natureza.
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Nesse sentido, optamos primeiramente por tratar do ensaio como uma

espécie de método exploratório que permite dar primazia ao objeto em relação

à teoria; num segundo momento expomos um pouco da história do povo Rikbaktsa a partir do contato com o não índio e refletimos acerca da forma como

o progresso é também produtor de catástrofes; enfim, no terceiro momento

nos detemos no mito de origem Rikbaktsa “A separação de homem e mulher”,
com ele defrontamos o dualismo presente da concepção de mito elaborada por
Micea Eliade e apontamos para a necessidade aprendermos com a forma de
pensar a natureza imanente a mitologia indígena Rikbaktsa.
Ensaio como método
Antes de abordarmos mais detidamente o tema deste capítulo, é neces-

sário tecer algumas considerações sobre o ensaio, visto que aqui se trata não

apenas de um estilo de escrita ou de um gênero discursivo, filosófico ou lite-

rários, mas de uma perspectiva metodológica. Estamos diante de um processo
exploratório de mitos que, segundo nossa hipótese, escapam às definições tra-

dicionais elaboradas principalmente a partir da mitologia europeia. Assim, na
perspectiva do ensaio buscamos um estudo exploratório, que priorize o objeto
estudado em vez da aplicação de uma teoria.

É comum a tentativa de classificar o ensaio como escrita fragmentária,

provisória e relativa (Carrijo, 2007) ou, apologeticamente, ressaltar suas qualidades investigativas, reflexivas e expressivas (Duarte, 1997). Por sua vez, a

amplitude das áreas do conhecimento que, ao menos de vez em quando, fazem
uso de ensaios como meio de expressão, torna difícil qualquer definição mais
precisa acerca do gênero (Guerini, 2000, p. 19). E essa mesma amplitude, desde

que não seja tomada como justificativa para a falta de rigor, é, em tempos de

interdisciplinaridade, sempre admitida como sintoma de virtude o ensaio, na
área de Letras é subterfúgio para qualquer coisa. O que se estabelece, contudo, é um verdadeiro dilema: tendo em vista a interdisciplinaridade, o ensaio

não pode fixar-se, a priori, na metodologia determinada por alguma área mais

específica; mas, caso almeje possuir relevância acadêmica, o ensaio não pode
282

abrir mão do rigor, e seu procedimento ainda precisa ter algo de metódico. O

caminho seria, portanto, “a busca de uma forma de expressão rigorosa, que

não ignora a lógica discursiva, mas busca superá-la astuciosamente” (Soares,
2011, p. 2). O ensaio tem de possuir qualidades que sustentem a coerência de
uma forma de exposição que pode abrir mão de enquadrar seu objeto num

esquema conceitual pré-definido, mas também não pode simplesmente apelar

para a intuição. Tais qualidades seriam uma espécie de corretivo à divisão do
trabalho científico, pois no ensaio o modo de exposição e o conteúdo exposto

são inseparáveis. Seu funcionamento não se dá a partir da lógica do recorte,
da segmentação do objeto, tal como ocorre comumente nos artigos científicos,
ao mesmo tempo em que almeja demonstrar e sustentar suas teses. Assim, “a

rejeição do sistema caminha junto com a conservação desse seu impulso ou,
na terminologia de Adorno, com a manutenção da ‘sistematicidade’” (Musse,
2003). O “impulso” ao qual Ricardo Musse se refere é o mesmo que impulsio-

nou a ciência ao patamar atual, consistindo na demonstração metodológica dos
procedimentos que sustentam suas teses. A diferença está, sobretudo, na cisão
entre método e objeto, que é rejeitada pelo ensaio.

Na tentativa de tornar a produção do conhecimento mais interdisciplinar

e menos segmentada, o ensaio corre o risco de cair em outro extremo, o da falta

de sentido. Assim, o ensaio necessita fornecer uma resposta à crítica que o cien-

tificismo lhe dirige ao designá-lo como lugar de divagação e indeterminação:
ele tem de ser mais do que um “rótulo” para produções que extrapolam algum
campo de conhecimento, ou uma “embalagem” polivalente, onde teses requen-

tadas vão sendo atualizadas. A credibilidade do ensaio é prejudicada por uma

falta de rigor que resulta de concepções demasiadamente frouxas acerca de sua
forma. Saindo dessa armadilha, temos de pensar nas condições que possibilitam

o ensaio. Sua disseminação cresceu em conformidade com o ideal de interdisciplinaridade, muito em voga atualmente, mas as tentativas de definir o escopo do

texto ensaístico são frágeis, como indica Soares (2011, p. 3), referindo-se à falta

de rigor que assombra a escrita ensaística. Criou-se uma nova configuração para
um antigo problema, o da falta de rigor no tratamento do ensaio – mesmo por
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parte de quem produz ensaios –, que o empurra novamente, ainda que de outra
direção, à condição de “produto bastardo” (Adorno, 2003, p.15).

Segundo Starobinski, o termo “Essai, conhecido em francês desde o sé-

culo XII, provém do baixo latim exagium, a balança; ensaiar deriva de exagiare,
que significa pensar.” (2011, p. 13). Dessa origem, porém, brota uma dicotomia,
pois se, por um lado, ensaiar pode significar o exame atento e exigente de algum
tema, por outro, designa o ato de cogitar algum processo preliminar, que exi-

ge um passo, ou seja, que necessita uma continuidade. De qualquer forma, a

proposta de um ensaio sobre um mito Rikbaktsa não é uma leitura ostensiva,
resultado de longo processo de pesquisa, mas um exame atento e exigente, ainda que preliminar, mas que tenha força para demonstrar a urgência do tema e
quiçá desencadear uma pesquisa de amplo espectro.

O modo como o ensaio se apropria dos conceitos seria, antes, comparável
ao comportamento de alguém que em terra estrangeira é obrigado a falar
a língua do país, em vez de ficar balbuciando a partir das regras que se

aprendem na escola. Essa pessoa vai ler sem dicionário. Quando tiver visto
trinta vezes a mesma palavra, em contextos sempre diferentes, estará mais

segura de seu sentido do que se tivesse consultado o verbete com uma lista
de significados, geralmente estreita demais para dar conta das alterações de
sentido em cada contexto e vaga demais em relação às nuances inalteráveis
que o contexto funda em cada caso (Adorno, 2003, p. 30).

Tal analogia é extremamente pertinente ao trabalho que se quer desen-

volver aqui. Estamos diante de uma forma de mito muito peculiar e nos parece
que as categorias utilizadas até agora para definir o que é um mito não cabem

muito bem à narrativa que pretendemos explorar. Diante disso, o ensaio é, para
além do gênero discursivo descrito até aqui, como dissemos anteriormente, um

método, um modus operandi que não trata o objeto cultural e literário como
algo que precisa ser explicado a partir de sua adequação ou inadequação às
teorias existentes, mas provoca uma leitura imanente, isto é, uma exploração
do mito a partir de sua própria narrativa.
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Resistência, progresso e catástrofe
Desde tempos imemoriais, os Rikbaktsa habitam praticamente todo o

entorno do rio Juruena, no nordeste do estado de Mato Grosso. Atualmente
sua população se divide em três terras indígenas na mesma região: a Terra
Indígena Rikbaktsa, a T. I. Japuíra e a T. I. Escondido. Uma área que abrange

cerca de 320 mil hectares de mata amazônica. Sua população é composta por

aproximadamente 1.100 pessoas distribuídas por mais de 30 aldeias num território que compreende os rios Juruena, Sangue e Arinos.

Sua autodenominação Rikbaktsa significa os seres humanos. Rik é pessoa,
ser humano; bak é um reforço de sentido e tsa é o sufixo para a forma plural.
Também são conhecidos regionalmente por Canoeiros, por referência à sua

habilidade no uso de canoas ou, mais raramente, são chamados de orelhas

de pau, pelo uso de enormes botoques feitos de caixeta, introduzidos nos
lóbulos alargados das orelhas. (Arruda, 2003, p. 99).

Viveram praticamente isolados até meados do século XX. Segundo o
antropólogo Aloir Pacini : “A presença dos Rikbaktsa na região é uma incógnita, uma vez que nenhum autor, viajante ou cronista menciona explicitamente
os Rikbaktsa, Canoeiro ou Orelha de Pau, antes de 1942” (PACINI, 1999, p.
7-8). Não obstante, a partir do terceiro ciclo da borracha, que culminou não
apenas com o contato dos Rikbaktsa, mas especialmente com um processo
desenfreadamente progressivo de exploração da região, o povo Rikbaktsa não
somente passou a ter contato com o não índio, mas, pior, teve sua população
drasticamente reduzida, tanto por causa do extermínio provocado principalmente por seringalistas quanto por doenças trazidas pelo não índio. Assim
relata o Pe. João Evangelista Dornstauder a presença do seringueiro.

Ao lado do seringueiro aparecem o perfil do medidor de terra e colonos,
dispostos a suplantar com página duradoura da história os hirsutos desbravadores. Mas o seringueiro, homem inculto, é o verdadeiro descobridor da

nossa Amazônia, um herói, um bravo imitador do fogo dos Bandeirantes,

herdou daqueles antigos o desrespeito ao índio. Não deixou a aldeia em paz.
Provocou guerra (Dornstauter, 1975, p. 12).
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Grande foi a resistência travada pelo povo Rikbaktsa contra a invasão de

seu território por seringalistas, garimpeiros e outros agentes do assim chamado
progresso. Até mesmo a “pacificação” dos Rikbaktsa foi financiada pelos serin-

galistas e realizada pelos jesuítas entre 1957 e 1962. A partir daí seu território

tradicional passou a ser ocupado por madeireiros, seringalistas e agropecuaristas.
Foi no período imediatamente posterior à pacificação que ocorreram as piores
epidemias de gripe, sarampo e varíola, que dizimaram 75% de uma população
estimada em cerca de 1.300 pessoas1. Em 1968 tiveram demarcado cerca de

10% de seu território original, a Terra Indígena Erikpatsa. Em 1985, conseguiram retomar a região conhecida por Japuíra. Continuaram a luta pela região do

Escondido, demarcada pelo Estado brasileiro só em 1998, estando, entretanto,
ainda invadida por garimpeiros, madeireiras e empresa de colonização2.

Nesse sentido, a história do povo Rikbaktsa faz jus ao que disse Walter

Benjamim em suas “Teses sobre a História” na famosa passagem onde propõe
uma analogia entre uma pintura de paul klee e a reminiscência histórica.

Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo

que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos

estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história
deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós

vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acu-

mula incansavelmente ruina sobre ruina e as dispersas sobre nossos pés.
(Benjamin, 1985, p. 211 )

Certamente, o que mais chama a atenção na metáfora benjmainiana é

o espanto que acomete o anjo da história no momento em que seu olhar se

volta para o passado. Sua posição é, por assim dizer, de alguém que se afasta,
que ascende à um patamar a partir do qual é possível observar a história como

um todo, não como um percurso traçado por quem conta a história sob um

prisma determinado e inevitavelmente o faz assim porque está inserido nela.
1
2

Fonte: Povos indígenas do Brasil - Instituto Socioambiental ISA. Disponível em: https://pib.
socioambiental.org/pt/Povo:Rikbakts%C3%A1
Cf. Povos indígenas do Brasil - Instituto Socioambiental ISA. Disponível em: https://pib.
socioambiental.org/pt/Povo:Rikbakts%C3%A1
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É interessante notar sua posição em relação ao que ele mira fixamente: do alto

o “anjo da história” observa os escombros de uma “catástrofe única”, isto é, os

destroços deixados pela passagem do triunfo de um modelo de progresso que
se faz precisamente na base da aniquilação da Natureza.
A Separação de homem e mulher
“A separação de homem e mulher” é uma narrativa ainda hoje muito con-

tada entre os Rikbaktsa. A versão escrita mais antiga e provavelmente mais completa do mito foi recolhida pelo padre e antropólogo Adalberto Holanda Pereira

e publicado do volume 50 da revista Pesquisas Antropologia do Instituto Anchietano de Pesquisa de São Leopoldo (RS), com outras 118 narrativas Rikbaktsa.

Trata-se de um mito de origem, pois narra o surgimento do povo Ri-

kbaktsa. A narrativa principia com uma descrição sobre o modo de vida de
uma época imemorial.

No começo era assim: todo o dia as mulheres iam à roça buscar castanha-do-Pará batata doce, amendoim, mandioca-mansa, cará liso cará

cabeludo e mangarito. Uns homens ficavam em casa para cozinhar e

fazer os outros serviços; outros homens iam caçar. (Pereira, 1994, p. 17).

Havia uma harmonia muito grande entre homens e mulheres tanto na

divisão dos afazeres cotidianos quanto na fruição de seus resultados. No tempo
primordial, diz o mito, havia um só povo. “Naquele tempo, também, os povos
indígenas viviam todos juntos: Kayabis, Iránxe, Nambikwára, Cinta-larga e

outros” (Pereira, 1994, p. 17). Um dia as mulheres foram a roça como de costume e uma mulher viu uma semente de angico no chão. As mulheres acharam

a semente diferente de todas que conheciam, conversaram a respeito dela, até

que a mulher que achou a semente pensou “eu até acho que dessa semente
pode nascer gente”. Então, fez o seguinte:

[..]colocou a semente debaixo do queixo, depois colocou na boca e fez um
bochecho, em seguida no vão dos dedos das mãos e dos pés, nisso a semente

já estava estofada, mole, grande e rachada. A mulher foi colocando no sovaco,
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nas dobras dos joelhos e cotovelos, nas rugas da barriga, nas virilhas. Colocou

ainda em toda dobra do corpo, onde era quentinho. Em cada lugar deixava

passar um tempinho. Na palma da mão a semente abriu que nem um ovo de
galinha, e nasceu um menino, bem forte (PEREIRA, 1994, p. 18).

Chama a atenção, não apenas nesse trecho do mito, a dinâmica da pro-

ximidade entre a gente humana – lembremos que Rikbaktsa significa gente – e

a natureza. É com muita naturalidade que as mulheres cogitam a possibilidade
de a semente vir a ser gente e em vários momentos do mito3, com a mesma
naturalidade vimos animais e gente numa espécie de metamorfose fluida que

põem em cheque certo dualismo, sempre presente nas mitologias europeias,
conforme veremos adiante.

O menino nascido da semente é levado para a aldeia e criado pela
índia que o gerou. Contudo, certo dia, quando as mulheres estão na roça
uma delas volta para casa e tem relações sexuais com a criança. A mãe
descobre o ocorrido ao ver o pênis do filho ereto e então decide leva-lo
para longe da aldeia.
Depois de três dias, a mãe foi ver o filho ele estava no mesmo jeito. Agora
mãe segurou filho e foi deixar perto de uma grande lagoa. Dali saiu para

buscar remédio-do-mato. Não demorou, ela voltou com vários tipos de re-

médio-do-mato. Colocou umas folhas de remédio-do-mato numa panela
de barro, derramou água dentro e deixou ao sol para esquentar um pouqui-

nho. Tudo pronto, levou o filho para beira de um rio. Ali, fez o filho beber
aquela mistura de remédio-do-mato e ainda deu um banho nele com o resto
da mistura, dentro da panela de barro (Pereira, 1994, p.20).

Assim o filho cresceu rápido e com mais alguns ritos que envolvem folhas

de árvores e castanhas o filho se transformou em uma anta robusta. As mulheres

passaram então frequentar, escondidas dos homens, a lagoa próxima ao lugar
onde ficara a anta. Lá banhavam-se e tinham relações sexuais com a anta. Ao
3

Infelizmente não há como reproduzir aqui toda a narrativa. Recontá-la resumidamente seria
no mínimo temeroso, pois seus ricos detalhes se perderiam. Optamos então por citar alguns
trechos, situá-los no todo da narrativa e, então, analisá-los.
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descobrirem o que estava acontecendo, os homens passaram a fazer arco e flecha,
que antes não existiam, matam a anta e entram em conflito com as mulheres, o
que culmina com a separação entre ambos. Por fim os homens deixam a aldeia e
vão para o mato, na esperança de que as mulheres os procurem.

Agora as mulheres fizeram os filhos feios virar animais. Primeiro, passaram

uma folha do mato numa criança feia a criança virou um gavião-de-Uruá.
Disseram para ele:

- Vai lá, córrego abaixo, e canta: Dorē... Dorē... para o seu pai. Quem sabe
assim, ele fica sentido e volta.

O gavião-de-uruá foi e cantou: Dorē... Dorē... mas o pai não voltou. Também o gavião-de uruá nunca mais voltou (Pereira, 1994, p.27).

O mesmo rito se repete muitas vezes e várias crianças feias são trans-

formadas, primeiro em pássaros e depois em vários outros animais que partem
em busca de seus pais, mas não retornam.

No outro dia, bem cedo, as mulheres conversaram:
- E agora, o que a gente vai fazer?

- Se a gente ficar aqui, quando os homens voltarem, vêm na gente de novo.
-Vai que vai ser assim mesmo!

Uma das mulheres que sabia fazer veneno, apanhou uma folha do mato esbugalhou. Depois foi soprando... soprando... e, de repente, água e se formou
um grande rio. Até agora só existia córrego (Pereira, 1994, p. 29).

As mulheres andaram pela margem do rio até encontrar o jacaré-açu,

que também era gente e se dispôs a atravessá-las para o outro lado do rio, com
a condição de que elas não cuspissem na água, por mais forte que fosse a catinga expelida pelo jacaré. Assim, primeiro atravessaram as feias, que resistiram ao

forte cheiro do animal. Na travessia das mulheres bonitas, no entanto, estas não

suportaram o mau cheiro do jacaré-açu e cuspiram na água. Com isso, todas
afundaram e viraram peixes e outros animais aquáticos.

Quando os homens retornaram não encontraram as mulheres. A pre-

guiça contou-lhes o que havia acontecido e os ensinou a usar a rede para pescar
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um peixe-mulher. Que passou dar origem ao povo Rikbaktsa. Os homens ainda enviaram animais para roubar o fogo das mulheres que haviam atravessado
o rio, mas nunca tiveram muito sucesso e, por fim, desistiram.

Mesmo correndo o risco de ser demasiadamente pontual em nossa

análise, interessa-nos nessa exploração ensaística do mito “A separação de
homem e mulher”, observar, como afirmamos no início dessa seção, a forma

fluida, natural, por assim dizer com a qual ocorrem as metamorfoses entre
humanos e animais. Nessa interação notamos que o conflito que culmina

com a separação de homens e mulheres e, consequentemente na origem do
povo Rikbaktsa, não é um conflito entre o humano e a natureza. Assim também não há espaço para estâncias superiores e inferiores no cosmos. Não

obstante, uma noção canônica de mito, como a de Micea Eliade tende a
considerar tal hierarquia como algo fundamental para o mito.

O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido

no tempo primordial, o tempo fabuloso do “princípio”. Em outros termos,
o mito narra, graças as façanhas dos entes sobrenaturais, uma realidade que
passou a existir, seja uma realidade total, o cosmos, ou apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano. O mito

fala apenas do que realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente.
Os personagens dos mitos são os entes sobrenaturais. (Eliade, 2000, p. 11).

É certo que o mito Rikbaktsa se refere um tempo primordial, de har-

monia entre o homem e a mulher e os povos. É claro também que ele narra

a origem do povo, do arco e da flecha e mesmo do rio. Não obstante, nada
transcende a natureza. Todas as metamorfoses e tudo o que poderíamos chamar de fantástico se dá de modo imanente, para usar um termo filosófico, isso

quer dizer que não há nada que se aproxime do que Eliade e, por assim dizer,
a tradição filosófica ocidental, classifica como Entes Sobrenaturais. Não há,
portanto, dualismos como matéria/espírito, razão/sensibilidade que tanto ca-

racterizam o pensar europeu. Em seu lugar há um fluxo natural onde os pares,
para nós dicotômicos, confluem numa forma de perceber e pensar a realidade
com a qual ainda temos muito o que aprender.
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CAPÍTULO XIII
SABERES TRADICIONAIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
UMA REFLEXÃO A PARTIR DOS ESTUDOS CULTURAIS
E PÓS-COLONIAIS
Elisangela Castedo Maria do Nascimento
Heitor Queiroz de Medeiros

Introdução
Neste capítulo, buscamos o diálogo entre saberes tradicionais e educa-

ção ambiental a partir das teorias Pós-Coloniais e Estudos Culturais (EC), na

tentativa de apontar, resgatar e valorizar os saberes tradicionais indígenas como
significativos para a conservação do meio ambiente, assim como na formação

de sociedades sustentáveis, visto que a modernidade produziu uma sociedade
consumista que valoriza e coloca o “ter” acima do “ser”.

Desde meados do século XX se tem estudado os impactos antrópicos

sobre o meio ambiente e não se pode mais alegar desconhecimento da importância dos seres vivos para a teia alimentar, dos vegetais para o clima do planeta, e que a vida em geral tem sido ameaçada pelo estilo de vida do ser humano
baseado na lógica capitalista do consumo.

Assim, buscamos compreender os tropeços da ciência moderna em re-

lação ao meio ambiente bem como no tocantes as relações sociais, com a (in)
consequente utilização irracional dos recursos ambientais visando o lucro a
qualquer preço, sabendo que esse modelo tem como consequência imediata

os problemas socioambientais resultantes da perda de vínculo do ser humano
com a natureza no decorrer da história moderna até os dias atuais.

Hoje os estudiosos da Educação Ambiental (EA) buscam também nos

saberes tradicionais das comunidades indígenas e outros grupos detentores de
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conhecimentos tradicionais, alternativas e soluções para o enfrentamento da
crise socioambiental em que vivemos e que coloca em xeque a manutenção de

todas as formas de vida do planeta em função dos impactos socioambientais
consequentes da lógica irracional da modernidade com sua forma de exploração da natureza, contrariando o que era disseminado no projeto moderno que
colocava os saberes das comunidades autóctones como menores, sem valor.

A respeito dessa desvalorização, nos últimos tempos há uma grande

preocupação com os rumos das políticas em relação às questões ambientais
e indígenas no Brasil.

Dessa forma, entendemos que a relevância deste trabalho se insere no

âmbito de uma tentativa de visibilizar a importância dos conhecimentos tradi-

cionais indígenas para conservação da vida humana e de outras espécies, sobre

a terra, baseada num estilo de vida sustentável, pois estruturada a partir de uma
relação de respeito com a diversidade de formas de vida presente no planeta, ou
seja, com respeito a toda forma de ser.
Metodologia
Embasamos esta pesquisa nos estudos pós-críticos que utilizam pro-

cedimentos metodológicos para produção de conhecimento que objetivam
descontruir discursos e possibilitar a transformação educacional e social
(Meyer; Paraiso, 2014).

Optamos por realizar uma pesquisa qualitativa e bibliográfica na busca

da compreensão da relação ambiental do indígena com a natureza, visto que

esse tipo de pesquisa é reconhecido entre as ciências sociais como tendo “um
nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela

trabalha com o universo de significados, dos motivos, das crenças, dos valores
e das atitudes” (Deslandes; Gomes; Minayo, 2009, p. 21).

Ancorados nessa metodologia, o objetivo neste capítulo foi buscar com-

preender os tropeços da ciência moderna em relação ao meio ambiente e a
cultura indígena, assim como fazer o diálogo entre autores pós-coloniais e dos

estudos culturais que podem contribuir para a construção de uma Educação
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Ambiental que valorize os conhecimentos das sociedades detentoras de conhecimentos tradicionais.

Para alcançar esse objetivo, fundamentamos a pesquisa nos autores e em

seus conceitos, tais quais: pós-coloniais (Lander, 2005); Ruptura ontológica

(Escobar, 2005); Lugar (Santos, 2007, 2008); Estudos culturais, Hibridismo

e Ressignificação (Hall, 2003); e Educação Ambiental (Tristão, 2004, 2014,
2016), dentre outros.

As categorias analisadas foram: saberes tradicionais, cultura e educação

ambiental.

Fundamentação teórica
O século XV marca o início do que conhecemos como “Mundo Moder-

no”, lembrando que a natureza sempre despertou curiosidade no ser humano a
respeito dos seus fenômenos naturais.

Os gregos passaram a tentar explicar o Cosmos por meio de observação

e raciocínio e progressivamente a natureza passou a ser explicada em suas caraterísticas próprias e não mais mitológicas (Santos, 2013).

Com o passar do tempo, a cultura mudou e o ser humano com sua evo-

lução do pensamento passou a se distanciar dos deuses, a se colocar no centro

de tudo e se distanciar da natureza por efeito das convicções da ciência no
período da modernidade, cujos limites de início e fim são grandes aconteci-

mentos na história após o período medieval. É o rompimento com a tradição
em função da razão, e com Deus em função da subjetividade, pois sai de uma

visão teocêntrica para uma visão antropocêntrica. A modernidade objetiva o
esclarecimento e a emancipação e sua teoria do conhecimento se fundamenta
em dois elementos constitutivos, a razão e a subjetividade.

O pensamento moderno é a compreensão racional da natureza, ampla-

mente expandida nos séculos XV e XVI, originando um ser humano autônomo, racional, consciente e confiante para compreender a natureza, livre dos mi-

tos e não mais tão crente dos dogmas religiosos. O pensamento moderno traz
três formas diferentes e relacionadas de pensar: o Renascimento; a Reforma
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Protestante; e a Revolução Científica. Essa transformação ocorrida na era Mo-

derna faz surgir a ciência como uma a nova crença do ocidente (Santos, 2013).
A concepção de natureza se alterou, rompendo com a concepção de

mundo incontestada por séculos (Almeida, 2004). O pensamento científico

passou a ser a nova forma de adquirir conhecimento, visto que a capacidade
do ser humano em compreender o mundo aumentou mudando as velhas concepções e a relação do ser humano com a natureza (Santos, 2013). O Universo

passa a ser entendido por meio de investigação científica, tratando-se “do do-

mínio intelectual sobre a natureza e da busca constante de aperfeiçoamento
material” (Santos, 2013, p. 5).

A ciência foi considerada a salvadora da cultura moderna, oferecendo

novas possibilidades da certeza racional, novos experimentos e previsões,
muita criatividade e encorajamento para o desenvolvimento de técnicas de
controle da natureza. A partir daí, conhecer “passava a ser uma questão de

investigação científica, constituída de modo impessoal e realista, tratava-se

do domínio intelectual sobre a natureza e da busca constante de aperfeiçoamento material” (Santos, 2013, p. 5).

A modernidade é um período cujos limites de início e fim são grandes

acontecimentos na história após o período medieval. É o rompimento com a

tradição, em função da razão, e com Deus em função da subjetividade, pois sai

de uma visão teocêntrica para uma visão antropocêntrica. Com o desenvol-

vimento das ciências constrói-se a ideia de crescimento, de desenvolvimento.
Dessa maneira, altera-se mais ainda a relação do ser humano com a natureza
para sustentar a lógica do capitalismo.

Acreditava-se na razão e no poder da ciência como resposta para todos

os problemas da humanidade, que a partir dela teríamos uma “era marcada pela

saberia, pela paz, prosperidade material e domínio humano sobre a natureza”
(Santos, 2013, p. 5).

Acreditava-se que o triunfo da razão e da ciência sobre o transcendente

sanaria os males sociais, a ignorância e o sofrimento humano. [...]. Entretanto, no decorrer do século XX, quando as consequências práticas do
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conhecimento científico já não poderiam ser exclusivamente consideradas
favoráveis, o ser humano viu-se obrigado a reavaliar suas crenças na supremacia da razão (Santos, 2013, p. 6).

A ciência teve seu apogeu no século XIX e início do século XX, com

muitos avanços e sua aplicação prática na vida diária das pessoas por meio

da tecnologia, mas é também no século XX que as consequências negativas
apareceram afetando a qualidade de vida do ser humano, sendo chamados de

problemas socioambientais, havendo necessidade de reavaliar as crenças da ra-

zão. A crítica foi feita por ambientalistas de forma ampla e severa em relação
ao uso indiscriminado da tecnologia e ao processo de desumanização do ser
humano, pois este se distanciava cada vez mais da natureza em busca de uma

vida superficial, surgindo os problemas de poluição e efeitos nocivos à vida

vegetal e animal – incluindo o ser humano – extinção de espécies, devastação
de florestas, acúmulo de lixo entre outros incontáveis problemas derivados do
capitalismo que visa o lucro a qualquer preço (Santos, 2013).

O capitalismo “é um sistema econômico baseado na propriedade

privada dos meios de produção e na propriedade intelectual, que tem como

objetivo a obtenção de lucro através do risco do investimento” (ALBUQUERQUE, 2007, p. 50). A iniciativa privada decide sobre os investimentos e a lei da oferta e da procura controla a produção, distribuição e preços
dos bens de consumo. O objetivo do capitalismo é produzir mercadorias

infinitamente para serem consumidas infinitamente, assim como o contrário também acontece, se consome muito e em consequência se produz cada

vez mais. Cria-se a cultura do consumo onde as necessidades humanas se

reduzem à aquisição de produtos supérfluos instigados pelo marketing que
fazem as pessoas acreditarem que sua vida depende daquele produto preen-

chendo “a vazia vida humana que se encontra alienada não só da natureza,
mas de sua própria atividade produtiva” (Santos, 2013, p. 11).

A partir desse entendimento, analisar o capitalismo a partir do colonia-

lismo permite-nos perceber os papéis que o trabalho e a natureza sob a ótica
colonial tiveram sobre a formação do mundo moderno.
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Desta perspectiva, o capitalismo aparece como o produto não só da engenhosidade de empresários e inventores europeus, da racionalidade dos

Estados metropolitanos, ou do suor do proletariado europeu, mas também

da criatividade, do trabalho e da riqueza natural sob o controle dos europeus
em seus territórios de ultramar (Coronil, 2005, p. 52).

A invasão do continente americano é o período de articulação de dois pro-

cessos que corresponde à modernidade e a organização colonial do mundo (Lan-

der, 2005). Com o colonialismo da América, inicia-se a organização colonial do
mundo em relação aos saberes, linguagens, memória, imaginário e do ambiente.

A literatura pós-colonial mostra que a conquista ibero-americana de-

sejava ascensão por meio da dominação de povos, culturas e exploração da
natureza, no caso extração de madeira e minerais (Tristão, 2014). Embora a
ocupação territorial tenha acabado, as relações de poder permanecem, sendo
importante recuar no tempo para fazer uma releitura crítica da história como

um todo, com objetivo de compreender os reflexos desse evento para as socie-

dades hoje, analisando as relações de poder entre as metrópoles e suas antigas

colônias assim como consequências dos processos de colonização (Silva, 2004).
Na América Latina, o pensamento decolonial “emerge das lutas e re-

sistências de grupos sociais historicamente silenciados pela modernidade-co-

lonialidade” (Kassidou, 2018, p. 37), que sofrem com as injustiças ambientais

como os ribeirinhos, indígenas e comunidades extrativistas, que possuem com
o ambiente uma relação intrínseca de respeito.

A exploração capitalista da natureza é um desdobramento da colonia-

lidade do ser, do poder, do saber e do ambiente (Quijano, 2005; Figueiredo,
2010; Walsh, 2009).

Sobre a colonialidade ambiental, Figueiredo (2010, p. 15) destaca que:
[...] esta metáfora se torna possível mediante o entendimento que falar de

ambiental é falar de um conjunto de princípios e valores que integram o
social, o ecológico, o político, o cultural, o ético. Assim, ao falar em desco-

lonialidade ambiental fala-se de descolonialidade do poder, do saber, do ser,
da mãe natureza.
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Foi a partir da teoria pós-colonial que se iniciou uma análise de como

as narrativas dominantes constroem o sujeito subalterno, o outro enquanto

objeto, e em contrapartida nas escritas dos colonizados é analisada a narrativa
de resistência ao poder imperial (Silva, 2004).

Nesse sentido, a teoria pós-colonial nos faz refletir, a partir do pas-

sado, as relações de poder do império sobre a colônia e, em nosso caso, nos

aspectos ambientais, visto que as colônias sempre foram tidas como locais de

exploração de recursos naturais, sendo os minerais os mais cobiçadas, pois
nessa época a ciência estava em expansão e a lógica racional dizia que a natureza deveria ser explorada e dominada.

Tristão (2014, p. 478) compreende que a teoria pós-colonial traz contri-

buição significativa ao campo da Educação Ambiental, pois:

[...] trata-se de uma forma de compreender as relações cultura e meio
ambiente local/global, com uma contribuição fundamental para rever os
pressupostos da lógica determinista e da proposta oficial de políticas inter-

nacionais que nos conduzem, da mesma maneira, a uma educação para o
desenvolvimento sustentável, por exemplo, com repercussão de um discurso
consensual para a preservação e proteção da natureza.

A autora acredita que a teoria dá suporte para as discussões a respeito da

Educação Ambiental, questionando as relações de poder criadas pela colonização em relação à exploração da natureza e os impactos socioambientais gerados
pela economia extrativista (Tristão, 2014).

A Educação Ambiental inspirada na teoria pós-colonial está partindo

para desenvolver caminhos alternativos das relações de poder, de colonização e

submissão entre culturas e nações (Tristão, 2014, p. 45). A teoria pós-colonial
tem dado ênfase principalmente no:

[...] entendimento dessas três dimensões – o lugar, a cultura e a narrativa –

e reforçada pelo argumento de que a cultura residual, cotidiana, ordinária,
dominante e emergente, está intrinsecamente associada à experiência vivida

com o meio ambiente. É um comportamento de busca social com o lugar
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que se traduz e se reflete em uma produção narrativa. As práticas narrativas
refletem nossa relação com o mundo e a cultura como produção subjetiva
que coleta experiências com os lugares.

Às comunidades que se relacionam com as dimensões do desenvolvimen-

to social, ambiental, econômico e cultural, são nomeadas por Tristão (2014) de
comunidades sustentáveis, pois possuem técnicas e práticas cotidianas que estão

alicerçadas numa cultura que não prima pela superexploração dos bens da natu-

reza, bem como suas práticas de consumo são em escala que permite a reposição
natural dos ambientes que utilizam para seu sustento. Essa forma como os indígenas se relacionam com o ambiente faz parte de outra lógica e, na perspectiva

os Estudos Culturais (EC), também favorecem a compreensão dessa outra ótica
voltada para o entendimento de como o conhecimento e os significados são elaborados, organizados e reconstruídos (Urquiza; Calderoni, 2015, p. 20).

Os Estudos Culturais nos parecem ser um campo epistêmico de reflexões
e argumentos que possibilitam compreender a cultura dos povos indígenas

com outros olhares e, ao mesmo tempo, atribuir a ela diferentes formas e
significados, que não aqueles pautados pelas representações preconceituosas

e excludentes. Esse campo de saber se difere de outros campos que buscam
superar conceitos e categorias estabelecidos, indicando-os como insuficientes para uma análise social e cultural, pois não tem a pretensão de encontrar

a verdade, e sim colocar determinados conceitos “sob rasura” para pensar o
isso e o aquilo que constituem uma relação com lógicas diferentes.

Com esse entendimento, consideramos que as comunidades indígenas

possuem uma cultura com uma lógica diferente. As narrativas contadas pelas
comunidades tradicionais a partir das histórias e dos mitos são valiosas, no
sentido de compreender o respeito pelas relações e inter-relações de interdependência com os outros seres vivos e não vivos (físicos e espirituais). É uma

lógica diferente a sua visão de mundo e de vida, que promove a sustentabilidade em seus espaços de vivência e convivência, seus lugares de cultura. Compreender tais relações parece ser um caminho a ser trilhado no sentido de refletir

e debater soluções para os impactos ambientais herdados da Ciência Moderna.
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Dessa forma, as teorias Pós-Coloniais nos possibilitaram fazer análises

outras da relação sustentável do indígena no meio ambiente, assim como com-

preender de que maneira sua cosmologia organiza seus conhecimentos e suas
relações. Compreender essas práticas e aprendizagens socioambientais, com

intuito de esclarecer se as comunidades autóctones criam outras formas de
produção com o ambiente natural e processos de identificação cultural, diante
dos modos globalizantes de homogeneização cultural, são um dos direciona-

mentos das pesquisas em Educação Ambiental proposta por Tristão (2014)
com a qual coadunamos.

Pelo fato de a cosmologia indígena organizar os conhecimentos e as

relações com o ambiente, com diferentes formas de produção, afirmamos que

os saberes tradicionais podem ser utilizados no desenvolvimento de uma Educação Ambiental decolonial.

A Cultura Indígena e as interferências interculturalizantes
Antes da colonização, os indígenas eram povos coletores, retirando da

natureza apenas o necessário para sua subsistência, mas após o contato esses

povos tiveram que se adequar às novas condições de vida (Mussi et al., 2010).
Hoje o contato deles com a sociedade envolvente é muito forte devido à pro-

ximidade com a zona urbana, ocorrendo a hibridização da cultura e, a partir
disso, conforme afirma Hall (2003, p. 133), transformam e ressignificam seus
costumes e práticas.

[...] elementos novos e velhos são reagrupados ao redor de uma nova gama
de premissas e temas. Mudanças em uma problemática transformam significativamente a natureza das questões propostas, as formas como são

propostas e maneira como podem ser adequadamente respondidas. Tais

mudanças de perspectivas refletem não só os resultados do próprio traba-

lho intelectual, mas também a maneira como os desenvolvimentos e suas
verdadeiras transformações históricas são apropriados no pensamento e
fornecem ao Pensamento, não sua garantia de correção, mas suas origens
fundamentais, suas condições de existência.
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Quando sociedades diferentes passam a conviver ocorrem trocas de co-

nhecimentos e em ambos os lados há aquisição de novos conhecimentos com
ressignificações, se tornando híbridos. Inspirado em Hall (2003), pode-se dizer

que os indígenas, por conta dos acontecimentos no decorrer da história, se

apropriaram de tais mudanças no pensamento de acordo com suas condições
de existência. Um exemplo disso é o que ocorre com os Terena, que segundo
Farias e Medeiros (2017, p. 59-60),

[...] são um povo que luta constantemente para manter viva a sua cultura, em-

bora com influências de costumes não indígenas presentes nas comunidades e
no entorno e estão sempre fazendo os rituais da dança tradicional Terena, como

a dança do bate-pau, apresentada por homens ou crianças do sexo masculino, e

também mantendo o jeito de ser Terena no seu cotidiano, como a valorização
da oralidade e a continuidade dos ensinamentos da prática cultural indígena.

Ao contrário do que o projeto moderno desejava, “as culturas tradicio-

nais colonizadas permanecem distintas: mas elas inevitavelmente se tornaram

recrutas da modernidade” (Hall, 2003, p. 72). Ao invés de homogêneas, como
objetivava a globalização, elas se tornaram híbridas, no sentido de mistas e
diaspóricas culturalmente, possuem uma diversidade de conhecimentos diferentes em relações sustentáveis prejudicar sua autonomia (Santos, 2007).

Oliveira (1999, p. 169) enfatiza que “[...] as unidades sociais abandonam

velhas formas culturais, recebem (e reelaboram) algumas de outras sociedades e

ainda criam novas formas distintas”, afinal a cultura que é dinâmica se transforma

de acordo com a interação entre os grupos sociais e o ambiente em que vivem. Essa
ressignificação é evidenciada na fala do professor Seizer da Silva (2016, p. 15) da
etnia Terena quando explica esse processo em sua etnia na sua tese de doutorado:

Terena reelabora, ressignifica, apropria e incorpora, nos dando o entendimento que a etnia em si é única, mas as características produzidas e atra-

vessadas por outras relações, produz os povos Terena, ou seja, há um fio
centralizador ancestre que fortalece a teia étnica que nos liga, mais como no

tecer das artesãs, cada qual coloca as cores e as formas que se deseja e/ou são
necessárias, assim se produz atualmente os povos Terena [...]
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A proximidade das aldeias com as cidades facilita as trocas culturais in-

fluenciando dois lados, mas segundo Freire (1983, p. 27) o conquistador utiliza

“a propaganda, os slogans, os depósitos, os mitos” para manipular o conquistado a não resistir à conquista e, por isso, é necessária a descaracterização da

cultura do conquistado, desmontando seu perfil e preenchendo-o com novas
histórias e outros significados da cultura do conquistador.

Com relação à questão ambiental essa imposição cultural trazida pela

globalização, foram trazidos às comunidades indígenas vários costumes alheios

à sua cultura, que com o passar do tempo também trouxe problemas socioambientais como lixo, doenças, desaparecimento de nascentes e corpos d’água
entre outros, todos ligados ao problema de território mesmo tendo uma forte
relação com o ambiente em que vivem.

Para analisar tais questões fazem-se necessário conhecer o meio, os va-

lores sociais, a forma de produção e sobrevivência, as relações, as histórias de

vida, ou seja, a cultura, que segundo Hall (2003, p. 136) é “o estudo entre
elementos em um modo de vida global. Está perpassada por todas as práticas
sociais e constitui a soma do inter-relacionamento das mesmas”.

As práticas tradicionais pertencem a grupos diferenciados cultural,

social e economicamente que mantêm relações específicas com o território
e o meio ambiente em que vivem, mantendo sua sustentabilidade. Segundo
o Decreto n° 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, em seu artigo 3, Inciso I, são:

Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e

que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização
social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição
para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, uti-

lizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela
tradição (Brasil, 2007, [s.p]).

Comunidades tradicionais utilizam seu território e recursos naturais de

maneira própria, um jeito de fazer e viver diferentemente da sociedade ociden303

tal que produzem conhecimentos que são gerados e transmitidos pela tradição,
dentre essas comunidades estão as indígenas.

Para [as] populações indígenas, as atividades produtivas são basicamente
para subsistência. Assim, apresentam forte dependência em relação à natu-

reza e aos recursos naturais renováveis, os quais são os mantenedores de seu
modo particular de vida. Culturalmente, a natureza representa para os indí-

genas muito mais do que um meio de subsistência. Representa o suporte da
vida social e está diretamente ligada aos sistemas de crenças e conhecimentos, além de uma relação histórica (Souza et al., 2015, p. 88).

Cada povo ou comunidade tem sua forma particular de pensar e com-

preender a natureza e suas relações, pois isso depende de cada cultura. Para os
indígenas, as relações entre os seres vivos mais os aspectos físicos do meio e os
espíritos, compõem o mundo natural ou a natureza.

Ou seja, não se constitui uma relação de exploração do ser humano com o

ambiente, como ocorre nos moldes capitalistas, mas, sim, de reciprocidade,
uma relação de dualidade entre corpo e alma, corpo e espírito [...], uma
relação social. (Souza et al., 2015, p. 89).

A lógica de exploração do ambiente advém da sociedade moderna, di-

ferentemente das comunidades tradicionais que têm a natureza como uma

extensão do seu corpo e alma e, assim, a relação de troca de subsistência e de
respeito para com a natureza. Sobre essa exploração do meio ambiente pela
sociedade capitalista, Kopenawa e Albert (2015, p. 74) alertam que:

Foi [Omama] que nos deu a conhecer as bananas, a mandioca e todo o

alimento de nossas roças, bem como todos os frutos das árvores da floresta.
Por isso queremos proteger a terra em que vivemos. Omama a criou e deu a

nós para que vivêssemos nela. Mas os brancos se empenham em devastá-la,
e, se não a defendermos, morreremos com ela.

As comunidades tradicionais possuem o entendimento de que a vida

depende da natureza e seus conhecimentos, segundo Lévi Strauss (2012), são
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profundos e complexos dotados de grande potencialidade. Segundo Rodrigues e
Santos (2014), a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) em
1999 definiu conhecimentos tradicionais como conhecimentos antigos, que ain-

da hoje são praticados e desenvolvidos como, por exemplo, o folclore, a medicina
tradicional, técnicas de extração de recursos naturais, conhecimentos pertencen-

tes a comunidades que os conservam passando oralmente de geração em geração.
Para Diegues (2000, p. 30) esse conhecimento é

[...] o saber e o saber fazer, a respeito do mundo natural e sobrenatural,
gerados no âmbito da sociedade não urbano/industrial e transmitidos oralmente de geração em geração. Para muitas dessas sociedades, sobretudo as

indígenas, existe uma interligação orgânica entre o mundo natural, o sobrenatural e a organização social. Nesse sentido, para estas últimas, não existe

uma classificação dualista, uma linha divisória rígida entre o natural e o
social, mas sim um continuum entre ambos.

Embora as definições apresentadas se aproximem, a de Diegues é mais

completa, pois relaciona o natural, o sobrenatural e o social não como coisas

separadas, mas como algo contínuo, ligado. O modo de ser, viver e fazer das
populações indígenas apresentam grande conexão e dependência da natureza
e seus recursos naturais.

Essa conexão e dependência da natureza e dos recursos aparece na fala

de Gersem Baniwa quando explica o que os sábios indígenas dizem aos seus
jovens a respeito dos deuses e espíritos dos mitos:

É muito comum os sábios indígenas, ao serem perguntados por jovens

sobre os espíritos, os deuses e outros seres sobrenaturais que existiam segundo os mitos, responderem que foram destruídos juntos com a natureza. Em outras palavras, os deuses indígenas não existem sem a natureza

real e concreta. Assim, os índios nunca buscam controlar e dominar a

natureza, mas tão-somente compreendê-la, para que se sirvam dela com
respeito para tirar o seu sustento e a cura para as doenças consideradas

como o resultado da transgressão das leis da natureza e da vida. Para as co305

munidades indígenas, a natureza não é um recurso manipulável, mas um

habitat, uma casa, um lugar em que se está e onde se vive. Para os índios,
o território é um lugar sagrado, no sentido de que ele é o próprio gerador
da vida. (Baniwa, 2006, p. 103).

Esses povos ou sociedades tradicionais são considerados cultural, social e

economicamente diferenciados. Eles mantêm relações com o meio ambiente respeitando o princípio de sustentabilidade, assegurando as mesmas possibilidades

para as gerações futuras (CIMOS, 2014). Seus saberes são coletivos e diversos –
cada sociedade tem os seus – mesmo aquelas que estão em contato mais próximo
com a sociedade envolvente ainda guardam fortes vínculos com a natureza.
Krenak (2018, s/p) enfatiza esse vínculo afirmando que:

Cada igarapé tem um nome, e esse nome é invocação de outros seres, dos
seus parentescos, das narrativas mais antigas que chegam em nossa memória. Isso que dá sentido para chamar a terra de mãe [...]. Por mais que eles
tentem transformar em estoque fundiário, tirar o sentido de vida que a terra

tem, essa gente que nasceu na terra, e tem a memória da terra não aceita

isso. Esperneia, morre, continua reaparecendo em outros termos, mas continua lutando e berrando, dizendo que aquilo é a mãe terra. [...]

Krenak se considera um exilado de sua terra, o Rio Doce. A colo-

nização expulsou os indígenas daquele lugar e ele explica que mesmo não
podendo mais habitar seu local de origem, as narrativas mais antigas ainda
o acompanham. Narrativas sobre a natureza e sobre a terra que sustenta os
seres e, por isso, “mãe terra”.

Para entender essa compreensão dessa ligação com a terra (lugar), Tris-

tão (2004) aponta que é necessário compreender que cultura e meio ambiente

não se encontram separados, a cultura é natureza assim como natureza é cultura. Os seres humanos se organizam em sociedade e mantém relações com o

meio em que vivem. Assim cada grupo constrói sua ideia de natureza relacio-

nando com sua cultura. A noção de natureza depende da cultura em que ela
está inserida, como hábitos, costumes e valores próprios daquele lugar. O lugar

“continua sendo importante na vida da maioria das pessoas, talvez para todas.
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Existe um sentimento de pertencimento que [é] mais importante do que queremos admitir [...]” (Escobar, 2005, p. 63).

Escobar (2005, p. 63) ainda alerta que nos últimos anos com a euforia

da globalização, houve um enfraquecimento da ideia de lugar, impactando ne-

gativamente na compreensão da cultura, do conhecimento, da economia, da
natureza e que talvez agora seja o momento de reverter, fortalecer a importância do lugar e da “criação do lugar, para a cultura, a natureza e a economia da
perspectiva de lugar oferecida pelos próprios críticos”.

Com o desenvolvimento na Modernidade e da ciência, houve um rom-

pimento, para as pessoas, do lugar. No entendimento de Krenak (2018, s/p):

Qualquer um no seu lugar de origem está totalmente encaixado, [...]. Mas

quando ele é arrancado desse lugar e jogado num outro ponto qualquer, ele tem
que se realocar. Esse desterrado agora vai ter que reinventar ele e seu mundo.

Mesmo em um lugar diferente de sua origem, a cultura, religião e cren-

ças não mudam, o que ocorre é uma adaptação ao novo ambiente.

Por esse motivo, “as teorias do pós-desenvolvimento e a ecologia são

espaços de esperança para reintroduzir uma dimensão baseada no lugar, nas

discussões sobre a globalização, talvez até para articular uma defesa do lugar”
(ESCOBAR, 2005, p. 63). Portanto, o fortalecimento do lugar, a discussão so-

bre a cultura local contrária ao domínio de espaço, a modernidade e o capital,
temas do discurso de globalização, podem visibilizar possibilidades de reconstruir espaços a partir de práticas fundamentadas no lugar (Escobar, 2005).

A etnobotânica, a etnociência e a antropologia ecológica muito se desen-

volveram baseadas nas pesquisas sobre o conhecimento local, do lugar, e os mode-

los culturais de natureza (Escobar, 2005). Nas comunidades tradicionais indígenas,
“as plantas, os animais e outras entidades pertencem a uma comunidade socioeconômica, submetida às mesmas regras que os humanos” (Escobar, 2005, p. 65).

Os seres vivos, não vivos e supranaturais não constituem domínios dis-

tintos ou separados, as relações sociais abrangem mais que aos seres humanos
apenas. “Vivemos num mundo que não está separado de nós, e nosso conhe307

cimento do mundo pode ser descrito como um processo de adestramento no
contexto do envolver-se com o meio ambiente” (Escobar, 2005, p. 66).
Conforme os registros bibliográficos nos indicam, os indígenas sempre
tiveram, em sua gênese, essa relação de continuidade com o meio ambiente.
Eles se sentiam parte do meio e não como algo separado ou superior, tal sentimento de pertencimento sempre esteve presente em sua cultura e seus rituais.
A ecologia de saberes
Há uma diversidade de conhecimentos, saberes, de epistemologias nas
relações entre os seres humanos e natureza. As sociedades da natureza percebem os lugares como ambientes produtores de ensinamentos de pensar e estar
no mundo (Tristão, 2016). As palavras de Tristão são corroboradas por Kopenawa e Albert (2015, p. 75).

Nossos pensamentos se expandem em todas as direções e nossas palavras
são antigas e muitas. Elas vêm de nossos antepassados. Porém, não precisamos, como os brancos, de peles de imagens para impedi-las de fugir da
nossa mente. Não temos de desenhá-las, como eles fazem com as suas. Nem
por isso elas irão desaparecer, pois ficam gravadas dentro de nós.

Kopenawa explica que os indígenas não precisam de papel para deixar
registrado seus conhecimentos como os não indígenas, mas que seus conhecimentos são herdados dos seus antepassados e ficam registrados em sua memória. Ele ainda continua explicando que seus saberes advêm dos espíritos que o
acompanham que estão dentro de si.

A imagem de Omama disse a nossos antepassados: “Vocês viverão nesta floresta que criei. Comam os frutos de suas árvores e cacem seus animais. Abram
roças para plantar bananeiras, mandioca e cana-de-açúcar. Deem grandes festas reahu! Convidem uns aos outros, de diferentes casas, cantem e ofereçam
muito alimento aos seus convidados!”. Não disse a eles: “Abandonem a floresta e entreguem-na aos brancos para que a desmatem, escavem seu solo e
sujem seus rios!”. Por isso quero mandar minhas palavras para longe. Elas vêm
dos espíritos que me acompanham, não são imitações de peles de imagens
que olhei. Estão bem fundo em mim (Kopenawa; Albert, 2015, p. 76).
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Os saberes tradicionais indígenas além de vir dos antepassados, que fi-

cam registrados em sua memória, advêm também dos espíritos que os acompanham e que estão dentro de si.

O professor Seizer da Silva (2016, p. 19), da etnia Terena, ratifica essa

ideia ao dizer: “Reinventamo-nos, estabelecemos novas conexões com outros

saberes, nos tornamos Terena com memória cosmológica ‘cristalizada’ nos saberes dos meus avós maternos”.

O reconhecimento desses outros saberes, Santos (2008) chama de eco-

logia de saberes e a compreende como um conjunto de epistemologias da diversidade, a prática de saberes.

A ecologia de saberes procura dar consistência epistemológica ao saber
propositivo. Trata-se de uma ecologia porque assenta no reconhecimento

da pluralidade de saberes heterogêneos, da autonomia de cada um deles
e da articulação sistêmica, dinâmica e horizontal entre eles. A ecologia de

saberes assenta na interdependência complexa entre os diferentes saberes
que constituem o sistema aberto do conhecimento em processo constante
da criação e renovação. O conhecimento é interconhecimento, é reconhecimento, é autoconhecimento (Santos, 2008, p. 157).

A ecologia dos saberes se situa em um contexto cultural ambíguo,

porque enquanto o reconhecimento da diversidade sociocultural favorece o

reconhecimento da diversidade epistemológica de saber no mundo, todas as
epistemologias também partilham as premissas culturais do seu tempo, sendo
a crença na ciência como uma forma de conhecimento válido, a mais consolidada (Santos, 2008). Em função disso que Tristão (2014) afirma que é importante ser flexível na interpretação do mundo dinâmico com economias inte-

gradas onde essas comunidades sofrem pressão da economia de mercado e dos
impactos no ambiente de onde tiram sua subsistência.

Fundamentada nessas compreensões que a Educação Ambiental (EA)

tem produzido narrativas de valorização dos saberes das comunidades tradicionais, o que na concepção de Tristão (2014) é um pouco preocupante, visto

que se corre o risco de essencializar a cultura por conta desse encantamento. A
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EA ao incorporar as narrativas da diversidade cultural expõe a hierarquização
das culturas, principalmente das excluídas pela homogeneidade dominante da

modernidade e seus processos globalizantes, mas ao mesmo tempo essa su-

pervalorização da herança tradicional pode defender e homogeneizar algumas
culturas consideradas tradicionais ou sustentáveis, conferindo a elas um sentido de pureza que não existe (Tristão, 2014).

A Educação Ambiental é um processo em que os indivíduos e a socie-

dade se conscientizam de seu ambiente e adquirem conhecimentos, valores,
experiências para que sejam capazes de agir e solucionar problemas ambientais
(UNESCO, 1987). No entanto, a Educação Ambiental também pode ser entendida como um processo onde os indivíduos constroem valores sociais, habi-

lidades e conhecimento para pensar a conservação ambiental para uso comum
e sustentável pela população (BRASIL, 1999).

De acordo com Brasil (1999), um dos objetivos da Educação Ambiental

é criar e ampliar formas sustentáveis de relações entre a sociedade e a natureza

(socioambiental) assim como mitigar os problemas ambientais. Segundo Carvalho (2008) a visão socioambiental direciona-se para a racionalidade complexa e interdisciplinar pensando o ambiente como campo de interações entre

cultura, sociedade e parte biótica e abiótica. Essa relação é dinâmica e causa
modificações mútuas. Nesse caso a presença humana é vista como integrante à
teia de relações da vida, interagindo no social, natural e cultural.

Para Hall (2003, p. 141-142) não é possível pensar a natureza indepen-

dente da cultura, pois cultura é

algo que entrelaça todas as práticas sociais, e essas práticas, por sua vez,
como uma forma comum de atividade humana: como práxis sensual humana, como a atividade através da qual homens e mulheres fazem a história.

Embora Hall se refira à natureza humana, me atrevo a relacionar e pen-

sar essa natureza como o meio ambiente, pois a relação humana com o meio
ambiente depende também de sua cultura. Se a cultura é baseada nas ideias

da modernidade e do capitalismo, com certeza os recursos ambientais serão

explorados até o máximo que a leis permitem, mas se a cultura é baseada no
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pensamento de interdependência e que o ser humano faz parte dessa natureza
então essa relação é sustentável.
Considerações Finais
Olhar para trás utilizando a história nos possibilita compreender o que
ocorre hoje. Não podemos, contudo, esquecer que não há apenas uma história.
Ela é feita de narrativas, a dos dominantes e a dos dominados, sabendo que a
história dos dominantes, a hegemônica, geralmente sobrepõe a dos dominados.
O Brasil foi invadido numa época em que na Europa fervilhava novos
pensamentos. Nessa época a ciência e a tecnologia estava em ascensão, o que fez
o ser humano se distanciar de Deus e da natureza e, mais do que isso, o ser humano passou a subjugar a natureza para viver numa nova lógica, a da exploração
para o sustento de um novo sistema econômico, o capitalismo. Nesse contexto
o Brasil era uma colônia de exploração, da natureza e dos povos originais. Os
indígenas, que foram explorados, expropriados, assassinados e os poucos que sobraram, na grande maioria, foram obrigados a mudar sua forma viver.
Com o decorrer do tempo, o capitalismo trouxe consigo os impactos ambientais atingindo diretamente as sociedades humanas, gerando os problemas
socioambientais. Como herança desse processo estamos inquestionavelmente
vivendo uma grave crise socioambiental, o que tem levado a humanidade em
grande medida a repensar a sua forma de viver. Nesse sentido, a teoria pós-colonial nos faz refletir a partir do passado, as relações de poder do império sobre
as colônias, inclusive também no que se refere aos aspectos ambientais.
Hoje, o mundo contemporâneo vive em um constante alerta quando o
assunto é meio ambiente, pois em função do modelo de exploração do capitalismo adquirimos várias doenças relacionadas principalmente a consequente
poluição resultante do modelo de produção predatório que estamos assistindo.
Muitas espécies já foram extintas, o clima do planeta tem mudado e tudo isso
tem afetado diretamente os ecossistemas, a cadeia alimentar e comprometendo
todas as formas de vida no planeta. Dessa forma, os estudiosos da Educação
Ambiental fazem alertas sobre os impactos dessa cultura da exploração que se
acentua em nome de um discutível “progresso” e “desenvolvimento”.
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Como vimos, as teorias pós-coloniais fazem as análises das relações de

poder existentes desde os tempos coloniais, reconhecem e apontam a continui-

dade da colonialidade por meio do discurso da ciência moderna, da razão e da
cultura europeia, conferindo subalternidade às alteridades em suas subjetividades. Já os estudos culturais focam na análise da cultura e fazem a crítica às relações de poder ligadas a situações culturais, se posicionam a favor dos grupos

em prejuízos nessa relação, e fazem a crítica ao enquadramento dos sujeitos à
norma que segue as características ocidentais.

A Educação Ambiental inspirada na teoria pós-colonial está partindo

para desenvolver caminhos alternativos das relações de poder, de colonização
e submissão entre culturas e nações, dando ênfase na compreensão das dimen-

sões: lugar, cultura e narrativa. Com esse entendimento, consideramos que as

comunidades indígenas possuem uma cultura com uma lógica diferente e os
estudos culturais nos ajudam a perceber que as narrativas contadas pelas comu-

nidades tradicionais a partir das suas histórias e mitos são valiosas no sentido
de compreendermos o respeito pelas relações e inter-relações de interdependência com os outros seres vivos e não vivos (físicos e espirituais).

Como constatamos nas palavras sábias dos mestres tradicionais indíge-

nas Ailton Krenak e Davi Kopenawa, a visão de mundo e de vida dos indígenas
promove a sustentabilidade em seus espaços de vivência e convivência, em seus

lugares de cultura. Compreender tais relações parece ser um caminho a ser

trilhado no sentido de refletir e debater soluções para os impactos ambientais
herdados da ciência moderna.

Hoje as comunidades indígenas cresceram em número populacional e

parte significativa delas estão vivendo em territórios pequenos. Devido a isso,
alguns deixaram de produzir alimentos, porque já não possuem espaços para
suas roças, deixaram de caçar e pescar porque já não possuem mais florestas e

rios, muitos vivem em outros locais que não são seus lugares de origem e, por
isso, tiveram que se adequar às novas situações vivenciadas se hibridizando e
ressignificando suas vidas.

Muitas aldeias se localizam próximas às cidades recebendo influências

da sociedade não indígena. É uma condição a que foram obrigados a viver e,
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por esse motivo, é importante entender o contexto para entender os reflexos e

impactos ambientais e sociais a que foram expostos. No meio de tanta adversidade sua cultura resiste e como já foi dito pelos intelectuais indígenas, estão

gravadas no pensamento porque são gerados e transmitidos pela tradição de
uma cultura oral que hoje também convive com registros escritos.

Acreditamos que seus saberes tradicionais, sua ciência, sua forma de com-

preender o mundo e se relacionar com a natureza, estão encrustadas em suas al-

mas, e nós não indígenas devemos aprender com eles essa lógica do ‘Bem Viver’,
se quisermos que nossas futuras gerações vivam com qualidade de vida.

Assim, acreditamos que os estudos culturais e as teorias pós-coloniais

em diálogo com a Educação Ambiental, nos possibilitam fazer análises outras

da relação sustentável do indígena com o meio ambiente, pois acreditamos que

o melhor caminho para a sobrevivência das espécies no planeta Terra, inclusive

a humana, seja o de reaprender com os indígenas como viver de forma sustentável numa relação ética com a natureza.
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CAPÍTULO XIV
ARTE, AMBIENTE E BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA:
POSSIBILIDADE DE CURADORIA NAS PLATAFORMAS
DIGITAIS PARA O ENSINO INTERDISCIPLINAR
Ruth Albernaz-Silveira
Ronaldo E. Feitoza Senra
Imara Pizzato Quadros

Introdução
Não se conhece um país sem conhecer

a sua história e sua arte.
Ana Mae Barbosa

No conjunto cultural amazônico certamente cabe pesquisar e organizar

um repositório e curadoria de estudos divulgados na Web no âmbito da Arte x
Ambiente (Arte Educação Ambiental) da/na região amazônica brasileira, as-

sim como difundi-los através da ideia de uma Webteca de livre acesso a todos
os âmbitos que a pesquisa nessa abordagem se fizer necessária. Com essa in-

tenção, este capítulo vislumbra apresentar o intento da pesquisa em fase inicial,
“O Ensino e a Webteca: Curadoria para Arte, Ambiente e Biodiversidade na
Amazônia Brasileira”, apresentada ao PPGEn/IFMT na intenção de obten-

ção do título de Pós-Doutorado pela Dra. Ruth Albernaz, sob a orientação do
Prof. Dr. Ronaldo Senra e colaboração da Profa. Dra. Imara Quadros.

A Amazônia chama a atenção internacional pela sua magnitude, bio-

diversidade, estoque de recursos naturais e genéticos, regulagem do clima

mundial e diversidade cultural. Existe uma preocupação mundial, justificada
pelo destino dessa floresta tropical, pois a sua devastação pode causar impac-

tos globais, principalmente por comprometer serviços que a floresta provém:
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biodiversidade, ciclagem de água e armazenamento de carbono (FEARNSI-

DE, 2003). O bioma amazônico abrange nove países (Brasil, Bolívia, Equador,
Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela), sendo que a metade

dessa floresta se encontra em território brasileiro (cerca de 3,64 milhões de

quilômetros quadrados), um mosaico com inúmeras unidades de paisagem,
diversidades socioeconômicas e culturais entrelaçadas à megabiodiversidade

e grandes desafios, sendo o mais evidente o desmatamento. Nesse cenário de

grandes ameaças à biodiversidade e à cultura amazônica é que se insere esta
proposta de pesquisa e contribuição ao ensino interdisciplinar.

Para ancorar o caminho teórico, buscaremos consonância com o que

propõe o educador Paulo Freire (1967) a respeito da democratização da
cultura e a busca da educação emancipatória. Tomamos como ponto de
partida a compreensão de cultura como uma expressão simbólica e como

base para a construção de um povo. Sem a cultura não teríamos a personalidade coletiva, a educação e a política.

É por meio das artes ancestrais que conhecemos a história da huma-

nidade e que nós reconhecemos enquanto seres cognoscentes. Para entrelaçar

este trabalho à arte educação ambiental, propomos trazer à tona o pensamento
de Quadros (2013) que nos lembra que a tessitura ambiental oferta para a

humanidade o viver cotidiano, berço das criações, portanto da vida cultural.
A arte-cultura-educação-ambiente configuram-se instâncias de experiência de
convívio, de arte, de partilha e atividades em que a aprendizagem pode ser mais
significativa (MANFRINATE et al., 2016).

Considerando o processo histórico de ocupação recente de Mato Gros-

so, onde ocorreram mudanças nos modos de vida e na cultura, os ambientes
naturais estão rapidamente se convertendo em monoculturas. A arte-educação
ambiental é um campo do conhecimento de fundamental importância para a

construção de uma educação crítica e emancipatória (SATO; PASSOS, 2009).
O modelo desenvolvimentista vigente no Estado de Mato Grosso vem

deixando cicatrizes incalculáveis nos Biomas com grande perda de biodiversidade e, consequentemente, erosão genética. Frente a esse cenário, se buscará ca-

minhos para elaborar um percurso pedagógico que sensibilize, afete e apoie o
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ensino interdisciplinar de arte-educação ambiental nas escolas por meio de uma
plataforma virtual com foco na produção de arte de Mato Grosso com foco na

Amazônia. Acreditamos que a Arte pode nos oferecer possibilidades educativas
e de existências inventivas críticas e conscientes, pois a mesma promove a sensibilização estéticas, reflexões e a produção de novos/outros sentidos.

No contexto atual e no pós-pandemia, o “novo normal” tem sido sinô-

nimo da necessidade de intensas mudanças que, por sua vez, podem colaborar
para a ressignificação do papel das escolas e da relação das pessoas com a edu-

cação em diversos sentidos. Nesse contexto, a virtualidade de uma forma geral
tem se tornado a base das relações educativas/formativas tanto escolares como
não escolares. Assim sendo, urge um locus setorizado sobre Arte, Ambiente e
Biodiversidade Amazônica - Arte Educação Ambiental.
Arte, Ambiente e Biodiversidade Amazônica
A arte é cultura, expressão, comunicação e cognição (Barbosa, 2019).

Podemos compreender a arte por múltiplos olhares, linguagens e hibridização

das mesmas. A arte afeta as pessoas de modo a produzir disparadores de ima-

ginação, novas formas de relacionarem-se com o mundo e, consequentemente,
com a biodiversidade. A educação para a arte e a criação/experimentação artística é de grande potência crítica. Além disso, propicia ambientes de vida por
meio das formas de expressar, de aprender e de educar.

A conexão da Arte com o ambiente e a biodiversidade da Amazônia

busca manter as culturas vivas e colabora com o que o pensamento do indígena Ailton Krenak (2019) que “o tempo está cheio de pequenas constelações de
gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover”. Portanto, a arte é um
instrumento poderoso de resistência ao contexto de grandes conflitos no Brasil.

O projeto com foco no Ensino e a Webteca: Curadoria para Arte, Am-

biente e Biodiversidade na Amazônia Brasileira é uma proposta que não só se

assenta como propõe conexões dialogantes entre ensino, arte, ambiente e a biodiversidade, temas relevantes nas reflexões contemporâneas a respeito do bem viver

em sociedade e na mudança paradigmática necessária no contexto mundial. O
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trabalho de curadoria envolve pesquisa, seleção e organização de um conteúdo

que terá como foco dar visibilidade à produção de arte de grupos que tenham

pouca difusão de seus saberes e fazeres de arte em conexão com a biodiversidade.
Essa proposta tem grande relevância, pois a Arte envolve o fazer como a

produção artística de todos os tempos, lugares e culturas. A Arte é uma forma

significativa de comunicação e de expressão humana. Ela, tanto na expressão-

-produção como na leitura apreciação, apresenta possibilidade comunicacional
na dimensão sensível, criativa e crítica, revelando um valor que deve importar
muito à educação, especialmente na Educação Ambiental (Quadros, 2013).

Considerando a importância da produção artística como uma fer-

ramenta para o ensino de arte educação ambiental, este trabalho propõe
o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica que pretende ampliar
a visibilidade dos conteúdos narrativos fora do eixo dos grandes centros

brasileiros e contribuir com a perspectiva decolonial. Vislumbrando a con-

tribuição significativa da/para produção de conhecimento interdisciplinar,
formação escolar e não escolar, reflexões e epistemologias a partir de uma
cartografia da arte entrelaçada à biodiversidade do Mato Grosso compondo o mosaico-arquipélago cultural amazônico.

A pesquisa aqui anunciada terá como recorte o Estado de Mato Grosso

que faz parte da Amazônia legal. A Amazônia Legal é uma área de 5.217.423
km², que corresponde a 59% (cinquenta e nove por cento) do território brasileiro. Além de abrigar todo o bioma Amazônia brasileira, ainda contém 20%

do bioma Cerrado e parte do Pantanal mato-grossense. Ela engloba a totali-

dade dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia,
Roraima e Tocantins e parte do Estado do Maranhão (IBGE, 2021) .

As perspectivas para cartografar a arte entrelaçada com a Biodiversidade

Amazônica se dá pelo intento de organização de um espaço virtual difusor e mediador de cultura, de pesquisa e reflexão acadêmico-crítica, de incentivo e divul-

gação da produção visual contemporânea da Amazônia brasileira que tem como
tema ou materialidade a biodiversidade. A ideia segue no sentido de desenhar uma
cartografia que revele a produção em arte que traz a biodiversidade e cultura da
Amazônia Legal em Mato Grosso como conteúdo narrativo/imagético e poético.
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Para tal, faz-se necessário inventariar as espécies-chave presentes na

produção artística da Amazônia (mapa com distribuição geográfica), bem

como engendrar um banco de imagens, textos e links de arte e educação
ambiental concebendo originalmente um produto tecnológico por meio de

uma plataforma virtual (webteca) como base para pesquisa e apoio à professores pelo viés interdisciplinar.

A partir da materialidade da Webteca setorizada as perspectivas se des-

velam pela promoção da potencialização da cultura através da arte produzida em

Mato Grosso amazônico, criando um roteiro pedagógico na webteca (e-book
para download) como ferramenta de apoio para o ensino escolar/aulas nas escolas públicas e privadas do estado se estendendo para todo o território nacional.
Resultados/ideias que projeto vislumbra
Considerando a ideia primeira de que Webteca se revela como uma

biblioteca virtual, onde disponibiliza acesso à links de diversas naturezas para
pesquisas, consultas o tempo todo, com a possibilidade de baixar os documen-

tos, foi realizada uma busca inicial onde se pode perceber a ausência de uma
Webteca setorizada no tema-objeto da pesquisa: Arte, Ambiente e Biodiversidade na Amazônia Brasileira.

Segundo Paulo Freire, “Educação tem caráter permanente! Não há se-

res educados e não educados. Estamos todos nos educando” (Freire, 1979).
Portanto, Educação é o ser humano o tempo todo, em todos os espaços e

culturas, ninguém fica fora da possibilidade da aprendizagem constante e in-

cessantemente, aprender e viver se misturam cotidianamente (Quadros, 2013).

Arte Educação Ambiental é complementaridade entre esses três eixos.

Carregam concepções da Educação Ambiental. Uma Webteca de cunho artís-

tico ligado ao ambiente (educação ambiental) promoverá ao cidadão e à cidadã
(aluno e não aluno escolar) não só o acesso aos materiais digitais, mas às reflexões sobre as relações consigo mesmo, com os outros iguais e diferentes e com
o mundo em relação com o seu ambiente natural e cultural.
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Maria Madalena de Aguiar Cavalcante – Diretora de Pós-Graduação
Artur de Souza Moret – Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa
O desafio da Fundação Universidade Federal de Rondônia no ensino de graduação e
de Pós-Graduação nunca foi tão grande, principalmente a partir dos recursos cada vez
menores. Nesta pandemia por covid-19, o desafio foi não parar e a Pós-Graduação da
UNIR não parou: defesas de dissertações e teses tornaram-se on-line e as produções
acadêmicas-científicas não cessaram. Estes 13 livros da Coleção Pós-Gradução são a
demonstração de que o esforço para o crescimento e a consolidação se mantém firme
e constante. O futuro da Pós-Graduação na UNIR é o resultado das ações articuladas
entre todos os atores, com maior abertura para a sociedade e para os setores públicos e
com um grande objetivo que nos motiva, o de contribuir na formação em excelência de
professores e pesquisadores nos países limítrofes. Os resultados nos colocam em papel de
destaque na Amazônia e é isso o que desejamos: ser uma Instituição pública e gratuita,
com forte apoio da sociedade para a oferta de cursos e formações que promovam o
Desenvolvimento Regional e Sustentável do Estado de Rondônia
Marcele Regina Nogueira Pereira - Reitora

