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RESUMO 

A proposta de analisarmos as ideias históricas de crianças pertencentes a diferentes 

contextos culturais tem como principal objetivo avaliar o alcance dos referenciais 

teóricos, que orientam o campo da Didática da História no Brasil, e as propostas de 

abordagens interculturais no ensino de história. Esta pesquisa parte de um paradoxo 

vivenciado em sala de aula. Por um lado, as políticas públicas educacionais com as 

determinações legais sobre a educação para as relações etnicorraciais. Por outro, a 

presença de narrativas essencialmente eurocêntricas, tanto nos livros didáticos quanto 

nas expressões de grande parte dos estudantes e dos professores. A experiência no curso 

de Educação Intercultural para Professores Indígenas abriu novas perspectivas de 

análise acerca desta questão assim como apresentou outras problemáticas que marcam 

as relações conflituosas entre sociedades indígenas e não indígenas. Para além das 

questões territoriais, como habitualmente são representados estes conflitos na mídia, a 

subalternização das formas de lidar com os marcadores temporais, de elaborar e de 

comunicar os saberes se constituem como fatores que balizam a relação entre Estado 

Nacional e Territórios Indígenas. Neste sentido, nos propomos aqui a verificar  

diferentes formas de narrar o ser e estar no mundo, para então pensarmos uma 

aprendizagem histórica intercultural que reconheça/amplie os limites de nossas 

orientações conceituais e trate a diversidade de forma mais contundente que os atuais 

discursos antirracistas. 

 

Palavras chaves: Didática da História, consciência histórica e educação intercultural. 
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ABSTRAT 

The proposal of analyzing the historical ideas of children from different cultural 

contexts has the aim of evaluating the reaching of theoretical references, that conducts 

the field of Didactics of History in Brazil and the intercultural approaches in the 

education of History. This research comes from a paradox lived in the classroom. In one 

side, the politics of ethnic and races. On the other side, the presence of Eurocentric tales 

in books as much as in teachers' and students' conversation. The experience in the 

course of Intercultural Education for Indian Teachers opened new perspectives of 

analyses about this question, as showed other problems that mark the conflituous 

relations between the indian and non-indian societies. Beyond the land questions, as are 

frequently showed in the media, we aim to ascertain the different ways of narrating the 

being in the world, so that we can think about an intercultural historical learning that 

treats the diversity in a more embracing way than the antiracists speeches. 

Keywords: Didactics of history, historical consciousness and intercultural education.  
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INTRODUÇÃO 

 

A ampliação e o reconhecimento dos movimentos sociais identitários nos mais 

diversos países do mundo, sobretudo a partir dos anos 1980, trouxe a tona o tema da 

interculturalidade e tem proporcionado redirecionamentos nas políticas dos Estados 

nacionais, nas relações internacionais, nos discursos midiáticos, nas diretrizes 

educacionais, nas produções acadêmicas e na opinião pública. Mas essas discussões 

tomam caminhos diferentes de acordo com contextos sociais, econômicos e culturais de 

cada país, como por exemplo, a centralização dos debates europeus nas questões 

referentes às políticas de imigração. 

 No Brasil, as lutas por demarcação das terras indígenas e quilombolas, a 

aprovação das cotas raciais e a instituição da obrigatoriedade do ensino de História da 

África e das populações indígenas têm sido os principais temas dos debates que 

envolvem a ‗interculturalidade‘. No entanto, os discursos predominantes nas políticas 

educacionais que levantam a bandeira contra o racismo se constituem e são conduzidos, 

na maioria das vezes, de forma superficial e não abarca a histórica relação de poder que 

marca a colonização econômica e cultural do país, responsável pela sobrevalorização da 

língua, dos saberes, da religião e da visão de mundo europeia. 

Como professora da Rede Estadual de Educação (GO) desde 1994, venho 

acompanhando algumas modificações curriculares que, no entanto, não trouxeram 

qualquer alteração substancial na maneira como se concebe, se constrói e se apresenta a 

história da diversidade que compõem o universo humano. Por outro lado, não podemos 

desvalorizar ou ignorar a aprovação da lei 10.639, uma das principais alterações na 

LDB (Lei de Diretrizes e Bases): 

 

Art. 3º,§ 4º - O ensino de História do Brasil levará em conta as 

contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo 

brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. 

(Lei 10.639/2003) 

 

O fato da diversidade cultural no Brasil ser tratada no contexto da 

obrigatoriedade legal torna necessária uma breve explanação do tratamento 

bibliográfico desta temática no país, no sentido de demonstrar como se constituiu uma 

memória histórica marcada por visões pejorativas e evolucionistas sobre os povos 

indígenas e a predominância da perspectiva eurocêntrica no ensino de História. 
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Desde a ―chegada‖ dos portugueses na América os habitantes do ―Novo Mundo‖ 

vêm sendo representados em uma série de relatos, pinturas, estudos etnográficos, 

historiográficos e linguísticos, relatórios governamentais, produção de livros didáticos, 

filmes e etc. Mas antes mesmo do conhecimento da existência desses povos, a Igreja 

Católica já havia traçado as orientações das posteriores relações entre os reis de 

Portugal e Espanha e as novas terras a serem descobertas: 

 

(...) sujeitar a vós, por favor da divina Clemência, as terras firmes e 

ilhas sobreditas, e os moradores e habitantes delas, e reduzi-los à Fé 

Católica (essas) ilhas e terras firmes achadas e por achar, descobertas 

e por descobrir(...) a Vós e a vossos herdeiros e sucessores, (Reis de 

Castela e Leão) pela autoridade em Deus onipotente a nós concedida 

em S. Pedro(...) vo-las doamos, concedemos e entregamos com todos 

os seus domínios, cidades, fortalezas, lugares, vilas, direitos, 

jurisdições e todos os pertences (...)(Alexandre VI, Bula Inter Cetera, 

4 de maio de 1493) 

 

 

Em um contexto histórico em que se doam terras e povos a reis em nome de 

Deus, não é de se admirar que uma das primeiras representações dos índios brasileiros 

estivesse diretamente vinculada a imagem bíblica do Éden, como aparece em um dos 

principais documentos referentes à colonização deste território que viria se chamar 

Brasil: 

 

Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher 

moça, a qual esteve sempre à missa e a quem deram um pano com que 

se cobrisse. Puseram-lho a redor de si. Porém, ao assentar, não fazia 

grande memória de o estender bem, para se cobrir. Assim, Senhor, a 

inocência desta gente é tal, que a de Adão não seria maior, quanto a 

vergonha. (Pero Vaz de Caminha, Fundação Biblioteca Nacional) 

 

O tema do indianismo é retomado em diversos momentos na literatura, nos 

discursos da Igreja Católica, nos documentos oficiais e nas pinturas e fotografias. Nota-

se que a ambiguidade das representações desses povos deve-se em grande medida a 

variedade dos interesses econômicos e políticos que predominaram no período colonial. 

Se para a metrópole a questão indígena centra-se na elaboração de políticas que 

permitam o controle dessas populações, principalmente daquelas que representaram  

maior ―ameaça‖ ao projeto colonial, para os escritores arcadistas o principal objetivo 

consistia na idealização do índio, ―cuja síntese asséptica, produzida no laboratório das 
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academias [europeias] terá, definitivamente, seu espaço reservado no imaginário 

nacional‖. (AMOROSO & SAÉZ, 1995) Pelas mãos dos poetas arcadistas e, 

principalmente, dos romancistas, reafirma-se o binômio tropical Índio-Natureza, já 

presente nas narrativas dos viajantes, tão apreciável por leitores europeus e reproduzido 

até recentemente no imaginário de muitas pessoas, incluindo as crianças não indígenas 

que participaram desta pesquisa, como veremos.  

Ainda que possamos encontrar concepções divergentes, principalmente no que 

concerne a questão jesuítica, temos um principal ponto de convergência entre essas 

ideias: a identificação da colônia ultramarina com a presença dos indígenas no território, 

a homogeneização da diversidade desses povos e o silenciamento de suas vozes. Fatores 

que persistiram na representação que foi determinante na construção de uma política e 

de uma cultura histórica ambígua acerca dos povos indígenas, chegando mesmo a ser 

prognosticado o fim dessas populações, em razão do caráter violento da administração 

colonial e da perspectiva evolucionista, que marcou o pensamento social brasileiro, 

principalmente a partir do século XIX. 

Durante séculos predominaram estas representações sobre os povos indígenas, o 

que deixou profundas marcas na forma de compreendê-los historicamente. A partir da 

década de 1970 os estudos antropológicos, linguísticos e históricos passam a dar grande 

ênfase às formas como as populações indígenas são percebidas, principalmente fora dos 

ambientes acadêmicos de pesquisa. Além da preocupação com a desarticulação entre as 

produções científicas e o conhecimento reproduzido socialmente, Izabel Gobbi 

apresenta outro importante fator que influenciou os novos trabalhos: a emergência, a 

partir de meados da década de 70, de organizações indígenas e indigenistas na luta pelo 

reconhecimento da diversidade cultural e linguística dos povos indígenas, pela 

demarcação de suas terras e pela sobrevivência física e cultural desses povos. (GOBBI, 

2006) 

Principalmente a partir da década de 1980 cresce no Brasil o número de 

pesquisas centradas no debate acerca das representações dos povos indígenas e mesmo 

das inúmeras deficiências presentes nas produções bibliográficas veiculadas fora dos 

meios especializados. A professora Circe Bittencourt, por exemplo, faz referência à 

forma com que se davam estas abordagens nos livros didáticos de história ao fomentar 

as possíveis interpretações das populações indígenas ao longo da história ensinada. 

(BITTENCOURT, 1997, p. 81) 
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Em 1994 o MEC (Ministério da Educação e Cultura) publica uma coletânea, 

organizada por Aracy Lopes da Silva e Luis Donisete Grupioni, intitulada A Temática 

Indígena na Escola: novos subsídios para professores de 1º e 2ºgraus. Sendo 

considerada ―uma das poucas obras que oferece informações fundamentadas sobre as 

sociedades indígenas aos professores que desejam trabalhar o tema com seus alunos‖, 

(GOBBI, 2006, p. 09) esta obra é uma resposta a necessidade de se ampliar e organizar 

o conhecimento desta temática. Tem como proposta central possibilitar o ―convívio na 

diferença‖ construído através dos estudos referentes a mais de duzentos povos indígenas 

os quais englobam suas histórias, concepções de mundo e suas relações com a 

sociedade brasileira. (LOPES e GRUPIONI, 1995) 

Se por um lado observamos um enfoque na organização das pesquisas sobre os 

povos indígenas e também nas formas como são construídas suas representações na 

sociedade e nas escolas não indígenas, por outro verificamos a emergência da 

necessidade de se pensar o ensino de história nas comunidades indígenas. Este impasse 

foi e é acompanhado por professores indígenas, que reclamam outro modelo de ensino 

de história: ―Os educadores guarani, de forma geral, argumentavam que gostariam de 

‗ensinar a verdadeira história guarani, a história dos antigos‘ em contraposição à história 

narrada e confirmada pelos mais diversos livros didáticos que lhes caíam nas mãos.‖ 

(BORGES, 1999, p.38) 

O professor Paulo Humberto Porto Borges, convidado em 1997 para trabalhar 

em um projeto de educação intercultural na escola indígena Kyringue Yvotytyda aldeia 

de Sapucaí (SP), ressalta a importância de se ministrar nas aulas a história do povo 

guarani e dos povos indígenas em geral. Resultou deste projeto a elaboração de um 

―Caderno de História‖, editado apenas na língua guarani, ―denominado pelos 

educadores guarani de Nhaneretarã KueryVa‟ e Kuery Nhanemãndu‟aa. Este 

atualmente vem sendo utilizado pelos professores guarani da Escola Kyringue 

Yvovtyty.‖ (BORGES, 1999, p.39) 

No ano 2000 foi publicada a obra “História do povo Terena” projetada a partir 

de um encontro, que se realizou na Faculdade de Educação da USP em 1994, com 

professores indígenas Terena. O livro, organizado por Circe Maria Bittencourt e Maria 

Elisa Ladeira, recorre a várias fontes não indígenas e indígenas e tem como objetivo a 

elaboração de um material didático apropriado ao ensino de história nas escolas 

indígenas Terena. 
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Muitas pesquisas têm sido realizadas a partir do projeto desenvolvido no 

―Observatório da Educação Escolar Indígena‖, criado em 2009, pela Coordenação de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), centrado no estudo da história da educação escolar 

indígena. Inclui em seu programa, além da identificação dos materiais didáticos: coleta 

de informações a respeito das condições das escolas indígenas; o perfil de professores e 

alunos em algumas aldeias indígenas; o oferecimento de oficinas para docentes 

índígenas; a organização de material didático em parceria com as aldeias. Em 2011 foi 

criado, também pela Capes, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

_Pibid/Diversidade_ que a exemplo do Pibid convencional, busca fortalecer as 

Licenciaturas Indígenas por meio do investimento na formação dos professores 

indígenas. 

O curso de Educação Intercultural para Professores Indígenas (UFG) também 

tem direcionado seus projetos para a elaboração de trabalhos que articulem a escola 

indígena à comunidade local e tomem essas experiências e conhecimentos, levantados e 

registrados a partir dos projetos extra-escolares, como base de elaboração de materiais 

didáticos. A elaboração de livros, jogos e brincadeiras partem do conhecimento da 

própria comunidade e o articulam ao conhecimento não indígena, resultando disso 

materiais escritos na língua materna e elaborados pelos especialistas da aldeia, 

independentemente de serem educadores na escola formal. 

Também a etno-história tem desenvolvido uma série de pesquisas com objetivo 

de compreender a organização social e cultural dos povos indígenas a partir do relato de 

suas narrativas mitológicas. A antropóloga Patrícia de Mendonça Rodrigues, em sua 

tese de Doutorado ―A caminhada de Tanyxiwè: uma teoria Javaé da História‖ faz uma 

importante análise de como o povo Javaé estrutura sua forma de compreensão da 

organização e reprodução social tomando o mito como veículo de comunicação de sua 

narrativa histórica. Seu trabalho assinala esse importante aspecto do como o povo Javaé 

conta sua história, no contexto próprio de uma relação dinâmica entre a estabilidade e a 

transformação, o masculino e o feminino, o tradicional e o novo, o estável e o instável, a 

identidade e a alteridade (RODRIGUES, 2008). Neste sentido esta obra se constitui 

como importante material nesta pesquisa e será retomada posteriormente. 

Ainda que, principalmente a partir da década de 70, o movimento indígena tenha 

se fortalecido e as produções acadêmicas tenham ampliado seu foco, a realidade escolar 

nos apresenta uma configuração bem diferenciada. Permanece a ausência de uma 
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percepção histórica do conflito, que reduz a capacidade argumentativa dos alunos, 

abrindo espaço para formulação de ideias históricas majoritariamente ancoradas em um 

ponto de vista histórico eurocêntrico. Por exemplo, em uma atividade desenvolvida em 

uma turma de 8° ano, um dos (as) alunos (as) apresentou a seguinte ideia histórica: 

 

Os índios que acharam essas terras bonitas e não os brancos, mas 

como não tinham sabedoria os brancos ajudaram. Ainda bem que os 

brancos acharam essas terras e deram nomes lindos a elas. Graças a 

Deus existiram pessoas com sabedoria suficiente para construir essa 

nação que é tão bonita, chamada Brasil (Rose, 2011). 

 

 Foi estabelecendo contato com ideias como esta, que sentimos a necessidade de 

investigar as narrativas históricas destes alunos de forma mais sistemática, buscando 

compreender o modo como estabeleciam a relação entre passado, presente e futuro na 

construção de seu entendimento acerca da diversidade étnica e epistêmica brasileira.  

Para tal propósito recorremos às metodologias de pesquisa do campo da 

Educação Histórica e da Didática da História, que vem se destacando em diversos países 

do mundo principalmente por atribuírem às ideias históricas de alunos, professores e 

espaços públicos como elo entre ensino/pesquisa e produção historiográfica/sociedade. 

É também a partir deste referencial, constituído inicialmente na Inglaterra e Alemanha, 

que apresentamos nossa principal problematização neste trabalho: qual alcance real dos 

conceitos elaborados por esta corrente de pensamento para pensarmos uma 

aprendizagem histórica intercultural no contexto brasileiro?  

Esta problematização já vem sendo discutida por teóricos vinculados ao grupo 

modernidade/colonialidade/decolonialidade, que expressam a necessidade de se romper 

as barreiras constituídas historicamente no seio das ciências modernas entre 

racionalidade metódica empírica e os conhecimentos tidos como ‗não-científicos, 

produzidos por povos de outras tradições. Neste sentido, recorreremos também a esses 

debates para contextualizarmos os diversos projetos que se constituem hoje na América 

Latina como resistência a violência epistêmica que ainda marca a relação entre Estado 

Nacional/povos indígenas e afrodescendentes.  

Ao mesmo tempo, se propomos uma aprendizagem histórica intercultural que 

parta das ideias históricas dos alunos, faz-se necessário uma análise de como estas, em 

distintos contextos culturais, constituem suas narrativas e como expressam suas ideias 

acerca da relação entre tempo e sociedade. Então, nossa pesquisa empírica se insere em 
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dois lugares principais: o Colégio Claretiano Coração de Maria (Goiânia) e a Escola 

Twiri Hiny Javaé (Ilha do Bananal). 

Organizamos nosso texto em três capítulos. No primeiro, apresentamos os atuais 

debates que tem ressignificado tanto a definição da Didática da História quanto a 

ampliação de seu campo de pesquisa. Os principais conceitos desta área de estudos, 

como o de consciência e de aprendizagem história, são abordados a partir da teoria de 

Jörn Rüsen, pensador que tem influenciado um grande número de pesquisas no Brasil 

acerca do ensino de história. Para além das contribuições deste campo de investigação 

levantamos algumas problematizações que direcionaram nossa pesquisa, no sentido de 

verificarmos qual o real alcance da Didática da História para se pensar o ensino e as 

narrativas históricas em contextos culturais distintos.  

Neste sentido, trazemos a discussão realizada pelo movimento 

modernidade/colonialidade/decolonialidade para refletirmos sobre a relação entre os 

saberes produzidos por diferentes povos no contexto político, econômico e epistêmico 

que marcou/marca as relações sob as quais se erigiram os projetos de colonização 

europeia na América Latina. Ainda neste primeiro momento, buscamos as contribuições 

da etno-história, visto que os estudos que tem se desenvolvido nesta área traz 

importantes contribuições para realização de um trabalho de campo que se baseia nas 

próprias narrativas e saberes indígenas e não nas fontes escritas de viajantes, 

missionários, órgãos governamentais e etc.  

No segundo capítulo apresentamos a trajetória da pesquisa empírica e os 

desafios que encontramos na elaboração de instrumentais que possibilitasse o acesso às 

ideias históricas dos alunos. As dificuldades encontradas, principalmente no caso das 

crianças Javaé, refletem alguns problemas teóricos levantados no primeiro capítulo no 

que consiste à necessidade de constituição de uma metodologia intercultural, que 

respeite as formas próprias de construção e expressão dos saberes e que compreenda os 

limites conceituais de nossos padrões científicos.  

Na escola Claretiano Coração de Maria (Goiânia) trabalhamos dois 

instrumentais com crianças de 6ºano e 8ºano.  Um deles consistiu em que os alunos (as) 

produzissem desenhos expressando o que entendem que seja o ‗tempo‘. No segundo, 

propomos a elaboração de um texto sobre a relação entre as três principais matrizes 

culturais que constituiu a formação da cultura brasileira: africana; europeia e indígena. 

Os resultados são apresentados por meio de exemplos das produções das crianças, 
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seguidos de uma análise descritiva e contextual. A historiografia, o material didático 

utilizado pela escola e as orientações curriculares servem de referencial para análise 

crítica destas fontes e para a confrontação entre o que se propõe para o ensino de 

história e o que efetivamente se expressa nas ideias históricas dos alunos. 

A pesquisa que realizamos com as crianças da Escola Twiri Hiny Javaé consistiu 

em que realizassem desenhos expressando como viviam seus avós, como elas vivem 

hoje e como elas imaginam que viverão seus filhos. Além desta atividade, gravamos 

conversas com as crianças sobre algumas imagens da Ilha do Bananal. Os resultados 

foram apresentados no mesmo formato da pesquisa realizada em Goiânia. No entanto, 

para contextualização das narrativas e dos desenhos, utilizamos como principais 

referências a grande narrativa Javaé sobre a origem e desenvolvimento de seu povo e de 

outros povos que habitam a região desde tempos imemoriais. Esta narrativa se encontra 

registrada por escrito na já referida obra de Patrícia Rodrigues Mendonça ―Caminhada 

de Tanỹxiwè: uma Teoria Javaé da História‖ (2008).  

No terceiro capítulo realizamos, a partir das evidências empíricas, uma crítica 

aos conceitos de etnocentrismo, de interculturalidade e às tipologias da consciência 

histórica apresentadas por Jörn Rüsen. A partir da importância do fator ‗espaço‘ nas 

narrativas Javaé, questionamos ainda o caráter central atribuído pela historiografia 

ocidental à noção de tempo como algo que universalmente se apresenta nas narrativas 

constituídas em diferentes contextos culturais. Por fim, propomos a necessidade de se 

pensar uma aprendizagem histórica intercultural que realmente esteja aberta à 

desconstrução dos marcos eurocêntricos que orientam e estabelecem modelos 

padronizados de compreensão das diversas experiências humanas, no tempo e no 

espaço. 
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CAPÍTULO 1 – REFLEXÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS ACERCA DA 

CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS HISTÓRICAS EM DIFERENTES 

CONTEXTOS CULTURAIS: ESCOLA INDÍGENA TXWIRI (ILHA DO 

BANANAL) E COLÉGIO CLARETIANO (GOIÂNIA) 

 

Vistos de uma' certa distância, os traços grandes e simples que 

caracterizam o narrador se destacam nele. Ou melhor, esses traços 

aparecem, como um rosto humano ou um corpo de animal aparecem 

num rochedo, para um observador localizado numa distância 

apropriada e num ângulo favorável. Uma experiência quase cotidiana 

nos impõe a exigência dessa distância e desse ângulo de observação. 

É a experiência de que a arte de narrar está em vias de extinção. São 

cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. 

Quando se pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o 

embaraço se generaliza. É como se estivéssemos privados de uma 

faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de 

intercambiar experiências. (Walter Benjamin;―O narrador‖) 

 

 

1.1 O TEMPO NA NARRATIVA:  EXPRESSÃO DA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA 

 A Didática da História por muito tempo permaneceu relegada ao cumprimento 

das regras metodológicas, de forma que observamos um produtivismo universitário 

pouco vinculado às demandas sociais e ao universo escolar. A própria linguagem 

utilizada já exclui de antemão o público não acadêmico, o que mantêm as produções 

reduzidas a um pequeno círculo de intelectuais e condicionam os professores a 

tradutores e/ou redutores deste conhecimento nas salas de aula, já que estes ―não têm 

qualificação‖ para serem pesquisadores.  

Jörn Rüsen é um dos autores mais conhecidos no Brasil que se dedica a 

ressignificação do conceito de Didática da História. Sua teoria se destaca por buscar 

restabelecer os vínculos entre o saber histórico e a vida cultural e prática do tempo 

presente, destacando que este saber está para além da racionalidade científica, podendo 

ser encontrado em todos os processos culturais que lidam com a experiência, a 

interpretação e a gestão das mudanças do homem no tempo. Assim, por um lado, a 

Didática da História deixa de ser confinada ao ―ensino em sala de aula‖ e por outro, 

redefine os objetivos da produção historiográfica: 

 

Seja como for, a história, como ciência especializada, está sempre em 

relação íntima com a educação, a política e a arte. Ela necessita 

articular-se no âmbito dessa relação, sem que disso resulte uma 
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amputação fatal da auto compreensão dos historiadores profissionais, 

que consistiria em achar que a mera execução do projeto de pesquisa 

já bastaria para realizar essa relação. (RÜSEN, 2007, p.16) 

 

Atualmente, um conceito bastante discutido no âmbito da Teoria da História e da 

Didática da História é o conceito de Consciência Histórica. Tal conceito ganhou força 

no Brasil a partir da publicação da trilogia de Teoria da História de Jörn Rüsen (2001; 

2007). Para tal autor, Consciência Histórica é a suma das operações mentais com as 

quais os homens organizam sua orientação temporal, isto é, o modo como interpretam o 

passado, para compreender o presente e projetar futuros. 

Esta interpretação do mundo, através da consciência histórica, se dá em função 

da necessidade de agirmos de forma intencional para poder viver. É no agir que o 

homem, com os objetivos que busca na ação, se transpõe para além do que ele e seu 

mundo são a cada momento. Para agir intencionalmente o homem precisa se orientar no 

tempo, ou seja, precisa interpretar o que ele experimentou como mudança de si e do 

mundo ao longo do tempo para que suas intenções possam realizar-se. Ao agir, em uma 

perspectiva temporal, ele projeta um tempo que vai além do tempo que experimenta, ele 

projeta um tempo intencional. (RÜSEN, 2001) 

Segundo Rüsen (2001), a Consciência Histórica, enquanto forma de estabelecer 

a relação entre passado, presente e futuro, é um universal antropológico presente como 

condição humana, independente da diversidade dos modos de vida. Ainda que as 

concepções de tempo variem historicamente, todo ser humano interpreta suas 

experiências no tempo no sentido de se orientar ou de projetar sua vida.  

O resultado desta interpretação é expresso na forma de narrativas, as quais não 

se limitam a forma científica, ou seja, a historiografia. Sendo assim, Jörn Rüsen 

questiona a noção de que a consciência histórica deva ser adquirida, por meio do estudo 

ou das pesquisas científicas, sendo ela fator inato à humanidade, já que todo ser humano 

sofre as ações do tempo e busca se orientar por meio das interpretações expressas nas 

narrativas de seu povo.  

 O autor destaca que a produção destas narrativas e das diferentes maneiras de 

interpretar o passado está relacionada a interesses de ação no presente. Percebemos a 

importância destas narrativas tanto na formação identitária dos povos quanto nas 

orientações políticas nacionais internacionais. No Brasil, um exemplo claro são os 

debates acerca das cotas raciais e das terras indígenas, cuja interpretação do passado é 
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fator fundamental na constituição da opinião pública e de Estado. Na Europa e EUA 

podemos destacar a construção da noção de terrorismo que, da forma como vem sendo 

veiculada na mídia, conseguiu um grande número de adeptos e tem justificado as 

invasões militares nos territórios árabes. 

Este conceito de consciência histórica se vincula ao de Didática da História e 

aprendizado histórico. A relação entre estes três conceitos é extremamente intrínseca e 

compõem a essência de seus estudos teóricos acerca da reflexão da práxis do 

historiador. De uma forma bem sintética podemos estabelecer esta relação da seguinte 

forma: a didática da história é um campo de investigação que se dedica a aplicação 

prática do saber histórico produzido pela ciência da história e formatado pela 

historiografia. (RÜSEN, 2009) 

Como disciplina especializada, a didática da história se dedica a forma com que 

o pensamento histórico é construído pela consciência histórica, a qual é responsável 

pela orientação histórica dos indivíduos tanto na realização prática de suas ações quanto 

na formação de sua identidade. Fazer com que os alunos adquiram competências que 

lhes permitam se orientar historicamente pelo desenvolvimento da consciência histórica 

é a questão central da didática da história, e é o aprendizado histórico que transforma a 

consciência histórica em seu tema. Portanto, o aprendizado histórico, como objetivo de 

reflexão da didática, consiste em possibilitar o desenvolvimento de competências da 

consciência histórica que são necessárias para resolver problemas práticos de orientação 

com o auxílio do saber histórico. Quais são então essas competências da consciência 

histórica que permite a análise de questões do presente a partir do saber histórico? 

(RÜSEN, 2010) 

Percebemos que a consciência histórica é ao mesmo tempo o campo de ação e o 

objetivo da aprendizagem histórica. A consciência histórica pode ser descrita como 

atividade mental da memória histórica cuja representação e interpretação da experiência 

do passado se expressa na elaboração final da narrativa histórica.  Assim, ao 

desenvolver as competências para organizar a experiência temporal de forma a orientar 

a vida, ou seja, as competências da consciência histórica o indivíduo desenvolve 

também uma competência narrativa.  A narrativa histórica é a forma linguística dentro 

da qual a consciência histórica se expressa e realiza a sua função de orientação. Ela 

pode ser considerada a competência fundamental da consciência histórica que se 
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pretende alcançar com a aprendizagem histórica. Rüsen subdivide a competência 

narrativa da consciência histórica em três; 

- competência de experiência: consiste na habilidade de aprender a olhar o 

passado e resgatar sua qualidade atemporal, diferenciando-o do presente e 

estabelecendo uma relação de alteridade com o mesmo; para que o aumento desta 

competência da experiência seja possível, é necessário mais que uma curiosidade ou 

fascínio sobre o passado, é preciso mais que compreender a mudança no tempo e a 

presença do passado no presente, é necessário a busca do conteúdo empírico do 

passado.  

-competência de interpretação: é a capacidade de reduzir as diferenças de 

tempo entre o passado, o presente e o futuro através da concepção de um todo temporal 

humano, é a compreensão de que um determinado acontecimento histórico, apreendido 

pela competência de experiência, une o passado ao presente; a competência de 

interpretação é a habilidade de inserir as diversas experiências empíricas do passado 

humano em um modelo interpretativo mais complexo, ou seja, ela combina a 

experiência do passado com a compreensão do presente. 

-competência de orientação: é quando a compreensão desse todo temporal 

permite ser utilizado para os propósitos de orientação da vida, guiando nossas ações por 

meio das noções de mudança temporal e articulando a identidade humana com o 

conhecimento histórico. 

O desenvolvimento destas três competências compõe o aprendizado histórico. 

Você apreende a experiência empírica do passado, interpreta essa experiência para então 

orientar suas ações e projetar suas perspectivas quanto ao futuro. A questão é que 

existem várias formas de você realizar esse processo, e buscando compreender os níveis 

de desenvolvimento dessas competências do aprendizado histórico, Rüsen elaborou uma 

tipologia do aprendizado histórico. Nesta tipologia ele diferencia estes níveis a partir 

dos quatro tipos de construção narrativa de sentido sobre a experiência histórica. São 

estes níveis de aprendizado histórico: 

 -tradicional: em que as experiências do tempo são percebidas e interpretadas 

no interior de tradições as quais se tornam o referencial de orientação, ou seja, a 

tradição forma a identidade do indivíduo orientado a agir de acordo com o que a 

tradição a qual pertence estabeleceu historicamente; 
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 -exemplar: o sentido dado à experiência do tempo vai além das tradições e são 

inseridas na elaboração de regras ou leis gerais que deverão então orientar a atividade 

humana; 

-crítica: as experiências do tempo são empregadas de modo que o afirmado 

modelo de interpretação da vida prática será anulado e será feito valer as necessidades e 

interesses subjetivos, neste nível o aprendizado histórico serve para negar a identidade 

pessoal e social do modelo afirmado e vigente; 

-genética: nesta forma de aprendizado os sujeitos aprendem a considerar sua 

própria auto relação como dinâmica e temporal, compreendem a temporalidade de sua 

identidade não como algo fixo, mas como algo em constante formação e 

desenvolvimento, e ao mesmo tempo se tornam capazes de estabelecer uma efetiva 

relação entre passado, presente e futuro para orientação da vida prática no mundo 

moderno.  

O objetivo da aprendizagem histórica deve se constituir na busca pelo 

desenvolvimento das referidas competências da consciência histórica, que são 

sintetizadas na competência narrativas. Portanto, o processo mental da consciência 

histórica em Jörn Rüsen se apresenta como a forma de dar significado a experiência do 

tempo e do espaço interpretando o passado, compreendendo o presente e antecipando o 

futuro.  

A questão é que podemos encontrar em sociedades indígenas formas 

completamente diferente da nossa de compreender e lidar com o tempo. Podemos 

perceber isso pelos próprios marcadores de tempo utilizados, como o sol, os sons 

emitidos por animais, as flores da época, as enchentes. Então, não deixa de ser 

importante questionarmos o que é passado, o que é presente e o que é futuro para estas 

comunidades. Usamos tão naturalmente esses termos, e os compreendemos 

historicamente de uma forma, mas será que em uma cultura que se relaciona de outra 

maneira com o tempo os significados de passado, presente e futuro são os mesmos?  

Nossa questão central então é: O conceito de Consciência Histórica pode ser 

utilizado para definir o modo como a relação passado, presente e futuro é organizada em 

narrativas construídas em tradições distintas? Será que as narrativas analisadas podem 

ser identificadas a partir da tipologia da Consciência Histórica construída por Rüsen? 

Por último, a definição de tipos distintos de Consciência Histórica pode ser organizada 

em níveis hierárquicos de importância? Ou definir estes níveis passa por uma 
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hierarquização estruturada na tradição ocidental que define as consciências históricas 

‗tradicional e exemplar‘ como inferiores às consciências formuladas no interior da 

Ciência Histórica? 

 

1.2 - EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E DECOLONIALIDADE. 

 

No Brasil tem ocorrido um aumento do número de indígenas que tem acesso a 

universidade e suas produções, assim como os diálogos entre professores indígenas e 

não-indígenas, se constituem enquanto fontes de grande importância para inserção de 

uma abordagem ‗êmica‘ no estudo das relações entre os projetos da sociedade nacional 

e os interesses das populações nativas. Como afirma Nazareno e Freitas, o curso de 

Educação Intercultural (UFG) tem proporcionado aos professores indígenas um espaço 

de diálogo intercultural, centrado na proposta de ressignificação e reestruturação da 

educação escolar e ―visa trazer as epistemologias indígenas das margens aos centros, 

incentivando a sua produção pelos/as próprios professores/as indígenas‖ (NAZARENO 

e FREITAS, 2012, p.01). 

Diversos professores Javaé têm participado deste curso de forma que a análise 

deste espaço de experiência propõe: 

 - analisar as relações conflitivas entre Estado e povos indígenas, que até a 

década de 80 foram marcadas por políticas assimilacionistas e/ou tutelares; 

 - compreender os debates e a implementação das novas diretrizes relacionadas à 

educação indígena;  

- apresentar as concepções de educação elaboradas pelos próprios professores 

indígenas; 

- definir e analisar as contribuições das principais categorias que configuram as 

propostas dos pensadores ligados ao movimento ‗Modernidade/colonialidade‘ para se 

pensar como se constituiu historicamente a hierarquização epistêmica. 

O curso de Educação Intercultural para Professores Indígenas, promovido pela 

UFG, se baseia nos princípios de Sustentabilidade e Diversidade, ―definidos com base 

na realidade das sociedades indígenas, no reconhecimento da diferença étnica, na 

situação em que cada comunidade vive e no seu relacionamento com outros povos.‖ 

(Projeto Político Pedagógico, p.01, s/p) 
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É destinado a professores indígenas dos estados de Goiás, Mato-Grosso, 

Maranhão e Tocantins, os quais compõem o etnoterritório da região Araguaia-

Tocantins. Essa noção combina com a concepção de etnoterritório, definida pelo 

Ministério da Educação na Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena (2009), 

como sendo: 

 

...independentemente da divisão político-administrativa do país, as 

terras indígenas, mesmo que descontínuas, ocupadas por povos 

indígenas que mantém relações intersocietárias caracterizadas por 

raízes sociais e históricas, relações políticas e econômicas, filiações 

linguísticas, valores e práticas culturais compartilhadas. (BRASIL, 

2009) 

 

O curso tem o amparo legal de diversos decretos e leis que vem se definindo 

desde a redemocratização do Brasil, como: Constituição Federal de 1988; Lei de 

Diretrizes e Base nº 9.394; Diretrizes Curriculares Nacional de Educação Escolar 

Indígena; Resolução nº03 CEB/CNE de 1999; Plano Nacional de Educação, Lei nº 

10.172 de 2001. Nesta busca pelo reconhecimento de seus territórios, de suas línguas e 

de seus saberes, os povos indígenas trouxeram a tona propostas até então nunca 

discutidas. É o caso dos conceitos de interculturalidade e transdisciplinaridade, também 

pilares da Proposta Político Pedagógica do curso de Educação Intercultural, que podem 

ser mais bem compreendidos pelo projeto elaborado pelo professor/aluno Kurisiri 

Javaé: 

 

Por meio da escolha do Tema Contextual, Plantas Medicinais do Povo 

Javaé e com base na interculturalidade e na transdisciplinaridade, meu 

trabalho de pesquisa foi feito através de seminários com os 

profissionais da área de saúde da Cidade de Formoso no Tocantins. 

Também realizei entrevistas com sábios do povo Javaé, portadores do 

conhecimento acerca das plantas medicinais, como a Sra. Belcina 

Kunaru Javaé, que vive na Aldeia Javaé São João e da Sra. Adelaide 

Xiwela Javaé, que vive na mesma aldeia. Além disto, contei com a 

colaboração da enfermeira do posto de saúde da Aldeia São João, a 

Sra. Maria dos Reis, sempre tendo em mente o diálogo entre 

diferentes saberes. (Projeto Extraescolar, s/p) 

 

Foi participando como monitora deste curso na realização da etapa em terra 

indígena, na aldeia Bota Velho, localizada no Estado do Tocantins a 20 km do 

município de Lagoa da Confusão, que pela primeira vez tive a oportunidade de conhecer 

uma comunidade indígena. Foi fundamental conhecer as propostas dos professores e 
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participar dos debates, pois isso possibilitou um contato direto com as narrativas acerca 

dos problemas vivenciados pelos educadores destas comunidades. Nota-se que a grande 

preocupação está em como estabelecer um diálogo intercultural, entre os saberes 

indígenas e não indígenas, que promova a autonomia, a valorização de suas culturas e a 

criação de vias de luta com a sociedade nacional.  

Um breve histórico da educação indígena no Brasil nos permite visualizar os 

principais desafios neste processo de rompimento da colonialidade do saber e do 

modelo formal da organização curricular e linguística do ensino nas aldeias. Trata-se de 

superar os princípios e objetivos tradicionais da educação escolar indígena que, além de 

inferiorizar os saberes e as cosmologias indígenas, vinculou a escola ao projeto nacional 

de expansão econômica sobre os territórios desses povos. 

É o caso da utilização do monolinguismo como instrumento de imposição do 

cristianismo, das políticas de exploração colonial e da homogeneização dos diferentes 

povos que aqui habitavam. Em sua obra ―Colonização Linguística‖, Bethania Mariani 

(2004) expõe as relações entre língua e políticas econômicas, que nem sempre são muito 

visíveis. 

Segundo a autora, as políticas de colonização linguística no Brasil Colônia se 

constituíram de duas formas: pela gramatização do tupi- feita pelos jesuítas e utilizada 

na educação de povos falantes de outras línguas- e pela imposição da língua portuguesa, 

proposta pelo poder real da metrópole. Ainda que apresentem meios distintos, estas 

políticas convergem na instituição do monolinguismo com objetivo de diluir a 

diversidade e ―civilizar‖ esses povos. (MARIANI, 2004) 

 Abarcando outros períodos da história do Brasil, Queixalós destaca três 

principais padrões orientadores do ensino escolar indígena no contexto das políticas 

linguísticas e dos princípios morais e religiosos: 

1- Monolinguismo civilizador: durou todo período colonial e persistiu até meados do 

século XX; tinha como principal meta inculcar os valores europeus por meio da 

assimilação coercitiva da língua; 

2- Instrução religiosa e moral: proposta após a rebelião da Cabanagem com objetivo 

de instruir as crianças na escrita do português, nas quatro operações da aritmética e na 

obediência às leis e instituições monárquicas, sendo previsto tanto o sequestro das 

crianças quanto o trabalho de seus pais; 
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3- Bilinguismo civilizador: utilização da língua materna para introdução de conteúdos 

externos e para assimilação da língua oficial, até que ocorresse a substituição definitiva 

da língua nativa. 

 Se é pela língua que uma cultura expressa seus valores, conhecimentos e 

orientações, ao suprimi-la se promove também o apagamento dos sentidos e dos campos 

de saberes veiculados e transmitidos por ela. Consequentemente isto se reflete também 

no apagamento da história desses povos pela sociedade nacional que, não raro, associa 

os indígenas ao período colonial e os anula na história contemporânea.  

 São muito recentes as mudanças, em termos legais, desta realidade. No Brasil, 

é somente com a Constituição de 1988 que ocorre o rompimento das políticas tutelares e 

assimilacionistas, e se afirma o respeito à diferença. Mais quase dez anos se passaram 

para que ocorresse a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), que 

torna obrigatória a oferta da educação bilíngue e intercultural nas comunidades 

indígenas.  

 Além de pressões internacionais, como a Convenção 169 da OIT (Organização 

Internacional do Trabalho) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi 

marcante neste processo a presença de representantes do movimento indígena, que 

exigiam a ampliação do controle social a partir da ótica de cada povo. 

 As Primeiras Diretrizes Curriculares para Educação Escolar Indígena (1999), 

viria definir os principais fundamentos e conceituações da educação indígena, como a 

criação da categoria ‗escola indígena‘ e a flexibilização do currículo, da forma de 

contratação dos professores, e da estrutura e funcionamento das escolas. Em 2001, o 

Plano Nacional de Educação finalmente reconhece que qualquer alteração ou 

implantação de projetos nas escolas indígenas só pode ocorrer com anuência das 

comunidades. 

 Neste contexto, o bilinguismo intercultural se constitui como alternativa às 

políticas linguísticas que vigoraram até a aprovação da atual Constituição Nacional e se 

encontra legalmente amparado pela LDB (1996), pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais de Educação Escolar (1999) e pela Resolução n.03/CEB-CNE (1999). Como 

proposição paradigmática, questiona a subalternização colonialista das diferentes 

matrizes culturais brasileiras e propõe: 
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Um paradigma do conhecimento do outro, de aprender a viver juntos e 

de aceitar cada um a riqueza da diversidade linguística e cultural do 

outro, de cada comunidade ou grupo social. Nessa perspectiva, se 

aprende a olhar a diversidade linguístico-cultural com outros olhos, 

não como fonte de problemas, mas de novas oportunidades. 

(PIMENTEL, 2009, p. 98) 
  

 No entanto, ainda que no quadro legal as políticas linguísticas originárias do 

período colonial tenham sido substituídas, os impactos destas perspectivas educacionais 

ainda podem ser sentidos. È muito diverso, complexo e difícil o processo de introdução 

da língua materna nas escolas indígenas, o que faz com que a realidade do bilinguismo 

intercultural ainda seja problemática, como observa Pimentel da Silva: 

 

...as escolas da região Araguaia-Tocantins ainda não são, de fato, nem 

bilíngues, nem interculturais. Elas continuam enquadradas nos 

cânones da cultura hegemônica, porque as línguas indígenas e, 

consequentemente, os conhecimentos indígenas, ainda são tratados de 

forma periférica, fazendo parte de projetos pedagógicos pensados em 

uma visão monolíngue e monocultural.‖ (PIMENTEL, 2009) 

 

   Os professores indígenas também questionam os propósitos e a organização da 

educação formal em suas comunidades. Em artigo reflexivo sobre suas experiências no 

curso de Licenciatura Intercultural, os professores Elias Nazareno e Marco Túlio Freitas 

destacam a fala do aluno Iòlò Samuel Javaé, que demonstra a riqueza destas fontes e a 

necessidade da participação direta dos indígenas na elaboração e controle de seus 

projetos educacionais: 

 

Tem vez que me pergunto: Por quê? Pra quê serve a escola, sendo que 

a nossa educação sai da casa, da casa de Aruanã, dos rios, da mata, 

andando na praia, sem preocupar com as horas, sem depender da regra 

do homem branco? Para conseguir alguma coisa é difícil, mas juntos 

nós vamos pensar e produzir novas epistemologias, e daí 

conseguiremos a produção de material didático bilíngue e 

intercultural. [Esse é] um interesse nosso e da comunidade e favorável 

às escolas indígenas. (Iòlò Samuel Javaé/TRE) 

 

 Para Iòlò Samuel Javaé e outros professores indígenas, a escola formal até 

então tem desprezado os espaços e as formas próprias de produção e circulação dos 

saberes indígenas. Como vimos, historicamente a educação indígena esteve diretamente 

vinculada a interesses estatais e religiosos, sendo que a produção de um modelo 
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político, econômico e cultural se deu sobre as bases de teorias raciais, sustentadas em 

grande parte pelas próprias ciências humanas.  

 Foi pensando nestas questões que nos direcionamos a proposta do movimento 

latino-americano ―modernidade/decolonialidade‖, cuja reflexão teórica nos possibilita 

visualizar o processo de inferiorização das diferentes epistemologias das populações 

pré-colombianas, tanto no período colonial como no período pós-colonial. É sob outra 

perspectiva espaço/temporal que os pensadores ligados a este movimento apresentam a 

formação da modernidade europeia, o que é de grande valia para repensarmos a 

hegemoneidade das narrativas históricas eurocêntricas.   

É também com base neste referencial que discutiremos importantes conceitos 

como: multiculturalismo; decolonialidade e interculturalidade. Devemos destacar ainda 

que os estudos decoloniais referenciam diversos projetos vinculados à luta indígena pela 

autonomia política e educacional, bem como pelo reconhecimento de seus saberes e de 

suas formas de produção de conhecimento. 

A categoria colonialidade é central na elaboração das narrativas de diversos 

autores ligados ao giro decolonial. É a partir desta categoria que estes pensadores 

analisam o processo de formação da modernidade europeia por outro foco espacial e 

epistemológico: a América Latina, seus povos e seus saberes. Tais autores ampliam o 

debate intercultural, não o limitando a esfera cultural. 

Para apresentar a trajetória deste movimento, utilizarei a obra La 

poscolonialidad explicada a los niños de Santiago Castro Gómez. Nesta obra o autor 

faz uma apresentação teórica dos principais debates que vem sendo realizado pelo grupo 

latinoamericano ―modernidade/colonialidade‖. Este grupo, representado por pensadores 

como Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Catherine Walsh, Javier 

Sanjinés, Fernando Coronil, Nelson Maldonado e Ramóm Grosfoguel, tem contribuído 

para uma releitura crítica do tema ―poscolonialidade‖ tanto em sua dimensão discursiva, 

quanto em sua dimensão ontológica.  

O debate latino-americano acerca da pós colonialidade deve ser compreendido 

em relação ao que vem sendo produzido em outras regiões do mundo, no entanto, o 

autor enfatiza que o movimento não se constitui enquanto uma sucursal latino-

americana da ―teoria pós colonial‖. Neste sentido, retoma a obra ―Orientalismo‖ de 

Edward Said como referencial para tratar do ―ponto cego‖ da teoria de Marx sobre o 

problema do colonialismo e das consequentes críticas marxistas a teoria da 
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poscolonialidade. Em seguida, Castro Gómez ilustra como alguns autores ligados ao 

movimento ―modernidade/colonialidade‖ reinterpretam a construção da modernidade 

europeia e a centralidade da América neste processo. 

O referido ponto cego de Marx é demonstrado por Said quando retoma ―La 

centralidad de dos elementos superestructurales –  El conocimiento y La subjetividad- 

para la consolidación del domínio imperial de Europa.‖ (GÓMEZ, 2005, p. 21) No 

exercício de seu domínio, o europeu construiu o ―outro‖ (Oriente) e, ao mesmo tempo, 

construiu sua auto-imagem a partir de seu próprio lócus de enunciação, o Ocidente. 

Explicar o colonialismo ignorando a construção dos imaginários Ocidente/Oriente como 

formas de vida e pensamento capazes de gerar subjetividades concretas, incide em uma 

análise incompleta do colonialismo. (GÓMEZ, 2005, p.22) 

O surgimento das ciências humanas, entre os séculos XVIII e XIX, foi essencial 

no processo de construção deste imaginário. A perspectiva da centralidade da Europa 

possibilitou que os estudos das sociedades asiáticas engendrassem um pensamento 

bipolar e progressista da história da humanidade: de um lado a Europa (racional e 

moderna) e do outro as periferias (o passado, o primitivo e o pré-racional). Castro 

Gómez assinala que a centralidade da crítica ao eurocentrismo realizada por Said 

consiste na visualização do colonialismo não só como expropriação econômica e 

territorial, mas como expropriação epistêmica. A imagem do progresso histórico se 

―sostenien sobre uma maquinaria geopolítica de saber/poder que há declarado como 

‗ilegítima‘ la existência simultânea de distintas voces culturales y formas de producir 

conocimientos‖. (GÓMEZ, 2005, p.26) 

As principais críticas realizadas por teóricos marxistas ao giro metodológico, 

proposto por Said, consistem em três pontos principais. O primeiro faz alusão ao 

enfoque dado ao âmbito superestrutural da produção de discurso, o que, segundo Aijaz 

Ahmad, despreza as lutas sociais e econômicas. Em segundo lugar, a crítica à razão é 

vista como uma supressão da realidade pela representação narrativa, o que na prática 

acabaria por sustentar a visão neoliberal de impossibilidade de resistência ao 

colonialismo. Em terceiro lugar, Arif Dirlik, suscita o problema da ―mistificação da 

cultura‖, que oculta os condicionamentos materiais globais. (GÓMEZ, 2005) 

É a partir deste complexo debate, intenso nas universidades anglo-saxãs, que 

podemos compreender a proposta do movimento colonialidade/modernidade. 

Retomando e avançando os argumentos centrais da teoria de Edward Said, autores como 
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Walter Mignolo, Enrique Dussel e Aníbal Quijano tornam a crítica ao eurocentrismo o 

elemento essencial de suas produções, que incluem ainda reflexões acerca de temas 

como: a relação sujeito/objeto; totalidade e universalidade; pluriepistemologia e 

alteridade epistêmica. 

A proposta de Enrique Dussel consiste na elaboração de uma filosofia 

latinoamericana, pautada em novas categorias e na destruição do pensamento europeu, 

entendido não como uma totalidade ontológica, mas como um paradigma, denominado 

―o mito eurocêntrico da modernidade‖. Partindo de uma perspectiva ética e epistêmica, 

Dussel realiza uma análise histórica do colonialismo moderno, na qual nega a origem 

iluminista e racional da modernidade europeia apontando para existência de uma 

primeira modernidade, originada em 1492 com a descoberta de Colombo e 

fundamentada na filosofia cristã, cujo centro de formação se localizava na Espanha. Ao 

propor um paradigma planetário, situa a modernidade não como um fenômeno intra- 

europeu, mas como um fenômeno resultante da conquista e da colonização da 

Ameríndia. (DUSSEL, 1999: 148-149). 

Este recorte hispânico e inovador realizado por Dussel, que afirma a existência 

de uma geocultura moderna antes da Revolução Francesa, é retomado por Walter 

Mignolo, que busca traduzir a abstração filosófica de Dussel para uma linguagem das 

ciências sociais. Mignolo desenvolve uma crítica a teoria de Wallerstein referente ao 

moderno ―sistema mundo‖, apontando que as periferias não devem ser tratadas apenas 

como unidades geohistóricas e geoeconômicas, mas também como unidades 

geoculturais. Afirma ainda, que o primeiro discurso universalista moderno consiste no 

discurso da ‗limpeza de sangue‘, vinculado a mentalidade cristã aristocrática e não a 

burguesia. (GÓMEZ, 2005) 

Mignolo reconhece a relevância da categoria ―colonialidade‖ de Said, mas vai de 

encontro ao Orientalismo quando defende o Ocidentalismo como ―el más antiguo 

imaginário geopolítico del sistema-mundo moderno/colonial‖. (MIGNOLO, 2000, p.59) 

Argumenta que as colônias mais antigas e ricas da Europa não foram as orientais, mas 

sim as ameríndias,  tratadas não como o ―outro‖, mas como uma extensão do território e 

da cultura cristã do homem branco. A América é, portanto, parte constituinte do 

Ocidentalismo que, a partir do século XVIII, constrói o Orientalismo.  

A categoria colonialidade é ponto chave em todo debate latinoamericano sobre 

modernidade/colonialidade  por permitir complexizar os parâmetros utilizados por 
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Michel Foucault em sua análise do poder. Primeiro, por fazer referência a uma estrutura 

de controle da subjetividade formulada ainda no século XVI; segundo por incluir a 

dimensão racial e em terceiro por projetar o papel da dimensão epistêmica na 

reprodução do capital das sociedades modernas. (GÓMEZ, 2005) 

Outro termo de bastante relevância para estes pensadores, que foi primeiramente 

empregado por Aníbal Quijano, é ―colonialidade do poder‖, entendida como um 

instrumento utilizado no processo de instituição da superioridade étnica e epistêmica, 

por meio da imposição violenta do universo cognitivo do colonizador e da 

transformação da cultura europeia em possibilidade de ascensão ao poder.  

No contexto da Segunda Modernidade, Quijano aponta outra característica da 

colonialidade do poder: a pretensão de objetividade, cientificidade e universalidade de 

um pensamento, que surge a partir de um centro étnico e geométrico, ou seja, a Europa 

como ponto de onde se observa, mas que não se é observado. Portanto, é a partir da 

colonialidade do poder, que os diversos conhecimentos humanos passariam ser 

ordenados em uma escala epistemológica que vai da barbárie a civilização. (GÓMEZ, 

2005, p. 57-64) 

 

1.3 AS CONTRIBUIÇÕES DA ETNO-HISTÓRIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 

NOVA ABORDAGEM DA HISTÓRIA DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS.  

 

Acreditamos que a etno-história seja fundamental para o desenvolvimento desta 

pesquisa por situar os estudos e discussões acerca dos povos ágrafos
1
 no interior da 

História enquanto disciplina. Temos como consequência disso a própria ressignificação 

do campo da historiografia que, ainda no início do século XX, relegava o estudo dos 

povos sem tradição escrita à antropologia. A etno-história elabora uma séria crítica a 

ideia, disseminada também por vários etnógrafos, de que os povos sem escrita são a-

históricos, são estáticos no tempo e reproduzem uma narrativa mítica eternizada na 

tradição oral. Por outro lado, os preceitos teóricos da antropologia são também 

rediscutidos a partir do reconhecimento de que estas culturas se reproduzem a partir de 

uma dialogia entre estrutura e evento. 

                                                           
1
 Atualmente é complicado afirmar que as populações indígenas são ágrafas em razão dos projetos de 

educação aqui já mencionados, ainda que seja uma expressão bastante utilizada. 
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 O conceito de etno-história se apresenta em diferentes acepções: ―a) como 

disciplina acadêmica independente; b) como compreensão e/ou representação própria 

dos povos indígenas acerca de sua história e do tempo; c) como uma etnociência; e d) 

como um método interdisciplinar.‖ (CAVALCANTE, 2011, p.350) Nos interessa aqui 

discutir as três últimas concepções. 

 No Brasil destacam-se dois importantes antropólogos, Manuela Carneiro da 

Cunha e Viveiro de Castros que definem etno-história como compreensão e/ou 

representação própria dos povos indígenas acerca de sua história ―[...] procurava-se 

perceber, naquilo que propriamente se poderia chamar de etno-história, a significação e 

o lugar que diferentes povos atribuíam à temporalidade‖. A etno-história é ―[...] 

entendida no seu sentido próprio de auto-concepções da história forjadas pelas 

diferentes sociedades indígenas [...]‖ (CASTRO & CUNHA, 1993, p.12) 

 Eremites de Oliveira destaca a complexidade de se realizar uma abordagem 

―êmica‖ no estudo de outras culturas: 

 

[...] a aparente dicotomia entre o ético (nossa representação sobre o 

―outro‖) e o êmico (representação dos indígenas sobre si), remete a 

uma longa e antiga discussão aparentemente longe de um 

entendimento consensual: história/eventos/diacronia versus 

estrutura/mitos/sincronia. Isto porque, sem recorrer neste momento a 

um alhures no campo da chamada antropologia histórica, a visão que 

os próprios nativos constroem sobre sua trajetória é, em muitos casos, 

impregnada por complexas representações simbólicas não facilmente 

decodificáveis e passíveis de serem ordenadas em termos temporais 

(OLIVEIRA, 2003, p. 40). 

 

 Tradicionalmente a epistemologia ocidental tem tratado as narrativas históricas 

indígenas como inseridas em uma estrutura imutável e em um referencial temporal 

sincrônico. Decorre daí a ideia de que o contato dos povos indígenas com as sociedades 

nacionais resultaria na perda de suas culturas. Em sentido contrário, Marshal Sahllins 

afirma que a transformação de uma cultura é também um modo de sua reprodução e que 

no mundo, ou na ação, categorias culturais adquirem novos valores funcionais. 

(SAHLLINS, 1990). Ou seja, se as relações entre as categorias mudam, a estrutura 

também se modifica. 

 Sintetizamos, dentre as várias críticas ao estruturalismo, que as comunidades 

indígenas não estão imunes às contingências e não são vítimas subjugadas no processo 

histórico colonizador, ou seja, são ativas no processo histórico. É neste sentido que 
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Patrícia Rodrigues (2008) se posiciona em sua tese de doutorado, o que podemos 

verificar pela citação de Viveiro de Castros: 

 

a alternativa é clara: ou se tomam os povos indígenas como criaturas 

do olhar objetivante do Estado Nacional, duplicando-se na teoria a 

assimetria política entre os dois pólos; ou se busca determinar a 

atividade propriamente criadora desses povos na constituição do 

‗mundo dos brancos‘ como um dos componentes de seu próprio 

mundo vivido, isto é, como matéria prima histórica para a ‗cultura 

culturante‘ dos coletivos indígenas. (CASTROS, apud RODRIGUES, 

2008, p. 11) 

 

Para Turner, outro importante antropólogo e etno-historiador, o dinamismo entre 

estrutura e evento estaria presente nas comunidades indígenas antes mesmo da chegada 

dos colonizadores, já que é inegável a existência de contatos entre elas: 

 

As populações indígenas não só seriam povos com dinamismo 

histórico, como também possuiriam algumas formas de consciência 

histórica antes mesmo do advento do contato, de modo complementar 

à consciência mítica ...o que não significa deixar de reconhecer o 

impacto transformador do contato sobre a autoconsciência étnica e 

histórica dos povos indígenas. (TURNER apud, RODRIGUES, 2008, 

p. 08)  

  

No modo de consciência mítica tem-se uma concepção de tempo dual e 

heterogêneo, ou seja, estabelece-se uma diferença qualitativa entre os primeiros tempos 

– dos seres mágicos e extraordinários — com o tempo posterior, em que os eventos são 

determinados por uma estrutura social e por um cosmos fixados no tempo mítico. Para 

Turner, mito ―é a fetichização do processo de produção da sociedade, ou da história no 

senso mais essencial da palavra‖ (TURNER apud RODRIGUES, 2008, p. 09) No 

entanto, na maioria das sociedades, esse modo de consciência convive de forma inter-

relacionada com o modo de consciência histórica, que compreende que as relações 

sociais são produtos das ações individuais e coletivas concretas. 

Os estudos sobre as tradições orais indígenas é uma abordagem essencial na 

etno-história e devem ser tratadas como teorias nativas da constituição histórica de suas 

sociedades. Deve-se reconhecer que os temas essenciais e transcendentes destas 

narrativas dissolvem os fatos superficiais e contingentes da história, diferentemente das 

narrativas ocidentais, constituídas por um enquadramento temporal linear dos 

acontecimentos. Outro aspecto de extrema importância é situar estas narrativas nas 

relações de poder, internas e externas, ―pois não há sociedade constituída historicamente 
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fora dos processos de contradição e conflito de interesses, ainda que reduzidos à arena 

primordial das relações entre homens e mulheres‖. (RODRIGUES, 2008, p.17) 

 A terceira acepção do conceito de etno-história, como metodologia 

transdisciplinar, afirma ser este ―o melhor caminho para se compreender os povos de 

culturas não-ocidentais a partir de uma perspectiva histórica‖. (CAVALCANTE, 2011, 

p. 359) É neste sentido que a linguística é incorporada nesta pesquisa. Se visamos 

compreender as noções de tempo entre as crianças indígenas Javaé, faz-se necessário 

identificar os marcadores de tempo presentes na língua nativa bem como as relações 

entre os diferentes gêneros de discurso e os espaços sociais em que são praticados. 

 Maria do Socorro Pimentel identificou na língua Karajá marcas discursivas que 

estabelecem conexão com os tempos, denuncia a voz do outro, situada em outro tempo, 

mas que se atualiza por intermédio da voz do narrador. (PIMENTEL, 2001, p. 124) É 

também na estrutura linguística de um povo que podemos perceber como se apresenta a 

dinâmica temporal e como se constitui a alteridade e a identidade. 

Notamos que a etno-história traz grandes inovações no campo de pesquisa sobre 

a história dos povos indígenas, que até então teve sua produção historiográfica limitada 

principalmente ás fontes escritas dos viajantes, dos missionários e dos funcionários de 

Estado. O foco amplia-se então, já que não se trata mais de compreender os indígenas 

no contexto da história nacional, mas de compreender suas próprias interpretações e 

orientações históricas. 

Assim sendo, neste primeiro momento destacamos que a contextualização destes 

diferentes espaços de experiência, as definições conceituais e a escolha das perspectivas 

que guiaram esta pesquisa foram fundamentais no processo de elaboração e 

reelaboração do componente empírico deste trabalho. Desta forma, tanto na escola de 

Goiânia quanto nas escolas indígenas Javaé, tivemos a preocupação de interagirmos 

com as experiências e o contexto histórico dos alunos e alunas, sempre com o objetivo 

de compor instrumentais de pesquisa cujas categorias não fossem exógenas a vivência 

de mundo destas crianças. 
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CAPÍTULO 2. NARRATIVAS HISTÓRICAS PRODUZIDAS POR CRIANÇAS 

INDÍGENAS (JAVAÉ) E NÃO INDÍGENAS (GOIÂNIA) 

  

Muitas pessoas se perguntam: o que é o ser humano? Mas 

para essas pessoas sinto muito ainda não temos essa 

resposta. A ciência diz que somos uma máquina perfeita, 

uma evolução; já a religião diz que somos apenas uma 

criação de Deus; já eu assim como muitas pessoas não tenho 

a menor ideia do que dizer e do que argumentar; afinal não 

sei se digo o que a ciência quer ouvir ou se digo o que a 

religião quer ouvir, ou se digo o que idealizo como ser 

humano. (Teresa, 12 anos, Colégio Claretiano)
 

  

 No primeiro capítulo narramos algumas experiências que marcaram a elaboração 

dos propósitos e problematizações de nossa pesquisa e explicitamos que a escola se 

constitui como o lócus efetivo deste trabalho. Neste sentido, foram os saberes 

reportados da vivência social e cultural das crianças para o espaço escolar, bem como 

aqueles produzidos no esteio das determinações educacionais, que nos forneceram o 

direcionamento da elaboração dos instrumentais aqui utilizados. 

 A seguir apresentaremos o processo de elaboração dos instrumentais de pesquisa 

- em seus distintos contextos - os resultados obtidos, as análises preliminares e as 

questões suscitadas a partir da pesquisa empírica.  

 

2.1) NOÇÕES DE TEMPO E ALTERIDADE NAS NARRATIVAS HISTÓRICAS 

DAS CRIANÇAS DE GOIÂNIA. 

  

 O Colégio Claretiano situa-se no centro da cidade de Goiânia e sua localização é 

de fácil acesso. O setor é bem atendido, com uma excelente infraestrutura, possui 

farmácias, lojas variadas, igrejas, hospitais, bancos, escolas e outros serviços.  

 Tem como instituição mantenedora a congregação dos missionários filhos do 

imaculado Coração de Maria, no entanto segue o modelo de ensino laico não havendo 

interferência direta da doutrina cristã na formação dos alunos. O colégio é uma entidade 

de fins filantrópicos, fundado em 1967, tendo convênio total com a Secretaria Estadual 

de Educação do Estado de Goiás (SEE-GO), a partir de 1972. 

 É um colégio de grande porte para os padrões da cidade. Possui dois pisos: o 

térreo, onde funciona a cantina, secretaria, biblioteca, salas de aula e o pátio; o superior, 
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de acesso adaptado, com salas de aula e de multimídia. O corpo escolar é constituído 

por 19 funcionários, 52 professores e 1708 alunos (Projeto Político Pedagógico, 2013). 

 O material didático utilizado é a ‗Apostila Expoente‘, produzida no sul do Brasil 

e distribuída em diversas escolas particulares e conveniadas do Brasil. Tendo em vista a 

dificuldade2 de se trabalhar com materiais de apoio como vídeos, cópias e internet, este 

se constitui no material básico utilizado pelos docentes. Neste sentido, posteriormente 

também recorreremos às concepções históricas presentes nestas apostilas para 

contextualizarmos as narrativas produzidas pelos alunos. 

 Os instrumentais e os resultados que serão apresentados a seguir partem de uma 

abordagem qualitativa por dois motivos principais. Primeiro por permitir que as 

crianças explicitem suas possíveis e prováveis categorias de orientação histórica, o que 

seria limitado em uma pesquisa objetiva elaborada a partir de quadros predeterminados. 

Segundo, por nos permitir perceber como elas articulam os diferentes elementos 

presentes em suas narrativas como, tempo, espaço, eventos e personagens históricos, 

atores sociais, experiências vividas, usos públicos da história etc. 

 O primeiro instrumental visa investigar a noção de tempo expressa pelas 

crianças. Como já referenciado no primeiro capítulo, a teoria da Didática da História de 

Rüsen imprime ao tempo caráter central e definidor da consciência histórica. É nele que 

os seres humanos experienciam, interpretam e projetam suas vidas. Esta centralidade da 

noção de tempo histórico é ainda reiterada por diferentes historiadores como Norbert 

Elias, Reinhardt  Kosseleck, François Hartog e José Carlos Reis, que o coloca em uma 

estreita relação com o conhecimento histórico, de forma que este orienta: a própria 

definição do conceito de história; as diferentes teorias, metodologias e objetos; a função 

do historiador; as perspectivas de futuro; as relações entre os seres humanos em seus 

diferentes contextos; a relação do historiador com suas fontes; a orientação do homem 

no âmbito individual e coletivo. 

 Também os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‘s) e outras orientações 

institucionais para o ensino de história, evidenciam a importância de se definir este 

conceito: 

A questão do tempo é fundamental no ensino de História. Para os 

estudiosos que se dedicam a entendê-lo, existe uma série de questões a 

                                                           
2
 Ainda que a escola possua recursos multimídias, estes não se encontram organizados e em uma sala 

específica, ficando a cargo de o professor reunir extensão, som, data-show, laptop e montar todo 

equipamento. O que geralmente demanda quase toda aula. 
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serem consideradas, tanto no que se refere à sua existência natural e 

física, como no que diz respeito às criações e concepções culturais e 

históricas a ele relacionadas... Ele é apreendido pela memória individual e 

também subjetivamente nas situações envolvendo emoções, como 

expectativas e ansiedades. É construído coletivamente pelas culturas e 

expresso em mitos, ritos, calendários e memórias preservadas por grupos e 

sociedades. Trata-se de uma construção objetiva quando está relacionado a 

padrões de medidas e mensurado seus intervalos e durações. É recriado nas 

narrativas orais, textuais e cinematográficas. Conceituado por filósofos, 

geólogos, astrônomos, físicos, arqueólogos e historiadores. (Parâmetros 

Curriculares Nacionais, 1998, p. 96 e 97)   

 

No esteio destas orientações, os livros didáticos definem este conceito, 

geralmente nas obras destinadas a alunos de 5ºano do ensino fundamental e 1ºano do 

ensino médio, de forma que dificilmente o conceito de tempo é discutido nas obras 

destinadas às outras turmas. Além da ausência de uma preocupação em explicitar o 

caráter contraditório e variável acerca da noção de ‗tempo‘, evidencia-se ainda que os 

conteúdos propostos apresentam-se ordenados de acordo com um modelo tradicional e 

eurocêntrico que ainda se reproduz sob a justificativa de que este é o mais didático. 
3
 

Com base nestes pressupostos e nas experiências investigativas da Educação 

Histórica4 elaboramos então o primeiro instrumental. É importante destacar que os 

alunos realizaram esta atividade sem utilizar qualquer material didático, de forma que 

foram orientados a valer-se tão somente seus próprios conhecimentos.  Levando em 

consideração a faixa etária dos participantes, entre 11 e 13 anos, bem como a 

complexidade do conceito de tempo, optamos por uma atividade que viabilizasse a 

expressão das ideias dos alunos acerca desta categoria. Então, propomos que criassem 

uma história em quadrinhos que representasse a maneira como eles compreendem o 

tempo, com objetivo de analisar: 

- Como as crianças concebem a ideia de tempo? 

- Qual nível de importância é atribuído à noção de tempo e em que circunstâncias da 

vida dos alunos ela se apresenta? 

- Que possíveis relações podem-se estabelecer entre as noções de tempo apresentadas e 

as narrativas históricas elaboradas pelos alunos? 

                                                           
² Grande parte dos livros didáticos organizam os conteúdos de acordo com as convenções francesas dos 

quatro períodos da história da humanidade: pré-história; história antiga; idade média e história moderna e 

contemporânea. 
4
 A Educação Histórica consiste no método que vem sendo utilizado em diversos países, como Inglaterra, 

Portugal e Brasil, com objetivo de acessar as ideias históricas dos alunos a partir de exercícios de 

cognição, como a análise de fontes históricas. Tem como princípio teórico orientador a nova teoria alemã 

da Didática da História. 
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No total participaram desta pesquisa 92 alunos do 6º e 7º anos. Elencamos e 

agrupamos uma diversidade de noções que foram apresentadas nos desenhos realizados, 

de forma que optamos em apresenta-las seguidas de uma ilustração exemplificadora. 

 

2.1.2 Noção de tempo entre as crianças do Colégio Claretiano Coração de Maria.  

 

- Tempo cronobiológico: Esta expressão é utilizada por Pomian, que afirma ser o corpo 

humano um relógio vivo, de forma que suas alterações ao longo da vida podem ser 

percebidas independentes da cultura à qual o indivíduo pertença
5
. (REIS, 2011) 

Notamos na imagem 01, que a noção de passado, presente e futuro se encontra 

associada ás transformações do corpo humano (nascimento, desenvolvimento e morte): 

10 alunos.  

 

 

 

   Figura 01: Tempo cronobiológico. 

   Fonte: Trabalho desenvolvido com alunos do 6ºano do Colégio Claretiano Coração de Maria (2012).  

                                                           
5
 Ainda que esta percepção pode se dará em diferentes contextos culturais, certamente não podemos 

afirmar que o envelhecimento signifique a mesma coisa dentre elas, ou seja, o envelhecimento pode ser 

percebido, mas não é compreendido da mesma maneira. Um exemplo disso é a resposta dada pela 

cantora Elza Soares quando questionada sobre sua idade: se eu vivesse em um país em que os mais 

velhos são respeitados eu não precisaria esconder ou mentir minha idade. 
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Ainda que seu objetivo primeiro tenha sido enfatizar o tempo cronobiológico, 

observamos que há uma associação entre a idade da pessoa e o comportamento social 

que se expressa na roupa e no uso das cores. O bebê aparece sem camisa. A criança com 

um vestido curto e com laço. A adolescente com um vestido sensual que delineia os 

seios. A mulher de vinte anos já aparece com uma roupa mais ‗comportada‘ e já com os 

traços da velhice, mas ainda usa batom e sombra nos olhos. A senhora se veste com 

roupas longas e em seu rosto não há qualquer cor. Já na morte, há uma completa 

ausência do corpo, o rosto aparece em cor pálida e os cabelos desaparecem.  

A indicação linguística da utilização do verbo no pretérito, ―passaram‖, denota 

que a criança fala olhando para o passado e é a partir da experiência de outras pessoas, 

que já morreram, que ela percebe a origem e o fim do ciclo da vida biológica humana. 

Aqui o tempo é um dado objetivo e independe da ação humana, provoca mudanças no 

nosso corpo e determina as noções de início e fim da vida humana em seu caráter de 

irreversibilidade. Por outro lado, a forma como agimos e nos comportamos no decorrer 

de nossas vidas, expressas nas roupas, maquiagem e cabelo, são dadas a partir das 

convenções formuladas pelo contexto em que vive. Tanto as mudanças físicas quanto a 

forma como agimos são então ordenados por um símbolo regulador, ―o ano‖. 

A datação, expressa na idade indicada abaixo de cada etapa da vida, serve como 

meio de medição para se orientar no fluxo vital, ainda que exista uma grande 

probabilidade de ser revisto quando esta criança se tornar adulta e perceber que 

cinquenta anos não é necessariamente o fim da vida.  

 

- Tempo da natureza
6
 (crescimento das árvores; chuva; noite; dia etc.): 18 alunos. 

 

 

                                                           
6
 Esta denominação “tempo da natureza” é uma convenção utilizada por alguns pensadores, como José 

Carlos Reis, para distinguir a forma de sociedades não industrializadas se orientarem temporalmente 
pelos fenômenos da natureza, daquelas em que o relógio se torna principal referencial no controle do 
tempo e das atividades cotidianas. Mais adiante questionaremos esta designação. 
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Figura 02: O tempo das plantas. 

Fonte: Trabalho desenvolvido com alunos do 6ºano do Colégio Claretiano Coração de Maria (2012). 

 

Para explicar o tempo das plantas, a criança percorre dias e noites para 

demonstrar que seria impossível plantar uma sementinha e ela brotar imediatamente. O 

sol, as estrelas, o canto do galo e a conversa com a mãe são os elementos mobilizados 

para compreender o desenvolvimento das plantas. O tempo tem um caráter objetivo, é 

praticamente um ser que age, como podemos verificar nas expressões ―o tempo faz a 

flor crescer‖ ou ―o tempo anda e tudo tem seu tempo‖. Existe um elo de dependência 

entre natureza e tempo de forma que para estas crianças um não pode existir sem o 

outro. A natureza não pode se desenvolver sem o tempo e o tempo só pode ser 

percebido e explicado pelas transformações que nela provoca. 

 



43 

 

 

Figura 03: Tempo/Espaço. 

Fonte: Trabalho desenvolvido com alunos do 6ºano do Colégio Claretiano Coração de Maria (2012). 

 

Já nesta história, esta percepção das transformações da natureza aparece em 

todos os quadrinhos associada a diferentes espaços: o campo; a cidade; Paris e o parque. 

Nota-se que a criança sente dificuldade de se desvencilhar da natureza para expressar 

sua noção de tempo, de forma que mesmo na cidade, ao lado de um prédio, ela desenha 

uma árvore para anunciar que o tempo tem haver com a vida: do milho; do campo; da 

cidade; da chuva; do sol; das flores e dos seres humanos. 

 Destaca-se ainda, no último quadrinho, que a criança já apresenta uma noção de 

contingência. A frase ―não me mate Mônica, ainda tenho muito tempo de vida‖ 

demonstra que a criança desnaturaliza a ideia de nascimento, crescimento 

envelhecimento e morte, ou seja, a vida pode ser interrompida a qualquer momento e 

não necessariamente na velhice. 

 

 -Tempo meteorológico: (umidade do ar, chuvoso, temperatura etc.): 10 alunos;  
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Figura 04: Tempo meteorológico 

Fonte: Trabalho desenvolvido com alunos do 6ºano do Colégio Claretiano Coração de Maria (2012). 

 

Nesta imagem, primeiramente o tempo é adjetivado pelo uso da expressão 

‗amiga o tempo está lindo‘. Segue-se o uso do discurso jornalístico em que o tempo é 

algo que pode ser previsto, ou seja, os alunos reproduziram uma forma de observar as 

modificações físicas da natureza pela intermediação do uso de equipamentos 

meteorológicos. Aqui se exclui a observação direta presente nos exemplos anteriores, 

em que as crianças, no diálogo com sua mãe, acompanham as transformações físicas da 

natureza pelo crescimento da flor. Com a inserção de um mediador mecânico, produzido 

pelo ser humano, reduz-se o caráter do tempo como agente sobre nossas vidas, já que 

nós podemos pelo menos prevê-las com anterioridade.  
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- Tempo cronológico associado ao tempo da natureza: (relógio e estações do ano); 

10 alunos. 

 

 

Figura 05: Associação entre tempo cronológico e tempo da natureza. 

Fonte: Trabalho desenvolvido com alunos do 6ºano do Colégio Claretiano Coração de Maria (2012). 

  

  Para estas crianças o tempo é entendido a partir de dois referenciais: elementos 

que compõe a natureza, perceptíveis sensorialmente, e o que adota o relógio como 

referencial temporal. 

 

- O tempo é o relógio: 20 alunos 
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Figura 06: Tempo cronológico. 

Fonte: Trabalho desenvolvido com alunos do 6ºano do Colégio Claretiano Coração de Maria.  

 

O relógio é o próprio tempo. Nas imagens que compartilham esta noção os 

alunos compreendem o relógio como um instrumento de controle do tempo utilizado 

pelos seres humanos. Nota-se que ocorre uma cisão entre homem e natureza. 

 

-Associação do tempo ao relógio como instrumento que permite ordenar e regular 

nossas vidas: 22 alunos 

 

 

Figura 07: O relógio como orientação do cotidiano. 

Fonte: Trabalho desenvolvido com alunos do 6ºano do Colégio Claretiano Coração de Maria (2012). 
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Estes estudantes apresentaram grande preocupação com os atrasos e com as 

tarefas que devem ser realizadas no decorrer do dia. O tempo, como uma sucessão 

ininterrupta dos ponteiros do relógio, exerce uma pressão nos horários a serem 

cumpridos e orienta as crianças em suas realizações práticas cotidianas. Também 

aparece como impedimento de fazer o que se gosta, já que a cada momento do dia ela 

está condicionada a escola, as tarefas domésticas, ao horário do transporte etc. 

 

- Noção de passado, presente e futuro associado às mudanças tecnológicas: 04 

alunos. 

 

 

Figura 08: O tempo é relógio. 

Fonte: Trabalho desenvolvido com alunos do 6ºano do Colégio Claretiano Coração de Maria (2012). 

            

 O aluno representou a trajetória do relógio que, a princípio, é exposto nos 

prédios das igrejas, depois surge o relógio de pulso, o digital e finalmente as horas no 

cantinho da tela do computador, contextualizando o tempo mecânico na própria 

historicidade do relógio, traduzida aqui pela evolução tecnológica destes aparelhos. O 

tempo é uma invenção humana. 

 

- Viagem no tempo: uma máquina do tempo nos possibilita ir para o passado e para o 

futuro (04 alunos). 
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Esta imagem é muito interessante, pois, no momento em que o personagem 

criado pela criança se pergunta ―o que é o tempo‖ aparece uma ampulheta que lhe 

permite voltar de forma fictícia ao passado, como mostram os quadrinhos da luta dos 

humanos com grandes animais e com uso de armas rudimentares. Dali seu personagem 

segue uma linha temporal passando pelo império romano, como vemos nos desenhos 

dos personagens com capacetes, pela invenção do carro e finalmente pelo personagem 

histórico ‗Hitler‘. Dali ele vai para um futuro, inspirado no clássico filme ―Star Wars‖, 

que se ambienta no espaço e nos remete a imaginários futuristas tecnológicos, como 

naves espaciais. 
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Figura 09: Viagem no tempo 

Fonte: Trabalho desenvolvido com alunos do 6ºano do Colégio Claretiano Coração de Maria (2012). 
  

O personagem volta para o presente ainda carregando a questão ―o que é 

tempo‖. O que observamos é que esta criança já apresenta uma noção que mais se 

aproxima do que é denominado como tempo histórico, já que a ampulheta não aparece 

apenas como um medidor e controlador das ações humanas, mas como instrumento que 

nos permite ir ao passado, vir para o presente e imaginar o futuro a partir de um padrão 

fixo. Nestas Histórias em Quadrinhos as crianças ampliam a noção de tempo 
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representado para além do ciclo de vida de cada ser humano, das estações do ano ou dos 

ponteiros do relógio. Esta ida para o passado distante ou para um futuro imaginado 

requer da criança atividades cognitivas de síntese e de subjetivação da noção de tempo 

que está para além de sua vivência ou experiência individual. 

 

- Descontruindo e reconstruindo a noção de tempo na aprendizagem histórica: 

adequando-se a realidade social. 

  

O primeiro impacto desta pesquisa é que imaginamos que a maior parte dos 

alunos iria associar diretamente a noção de tempo ao relógio, no entanto, ocorre que 38 

alunos fizeram algum tipo de referência a fenômenos naturais como o ciclo biológico 

dos seres vivos, as estações do ano, o dia e a noite e as sensações térmicas. Ou seja, as 

crianças se entendem em seu ambiente natural de forma que o tempo não é fator apenas 

humano, mas está relacionado a todos os seres vivos e a todos os fenômenos físicos que 

elas percebem em sua realidade visível e tangível.  

Levando-se em consideração a formulação de Vygostky acerca do processo de 

aprendizagem dos conceitos, é na interação social das crianças com seu meio que se dá 

a apreensão e utilização dos conceitos no cotidiano como forma de dar significado às 

suas experiências. Cabe à escola acelerar este processo e impulsionar os alunos na 

formulação mais complexa da realidade. Para tal propósito, lança mão primeiramente 

dos conceitos, como parte de uma significação verbal abstrata,  para então encontrar seu 

correlato, que tanto pode ser real quanto abstrato. (SCALDAFERRI, 2008, p. 57) 

Neste sentido, consideramos importante recorrermos às concepções de tempo  

cronológico e tempo da natureza, presentes no material didático adotado pela escola em 

questão, para verificarmos se a intenção da aprendizagem histórica acerca do conceito 

de tempo corrobora ou não com as ideias prévias apresentadas pelos alunos: 

 

O tempo cronológico é linear e regular. Esta maneira de contar o 

tempo ajuda no entendimento de quantidade. Utilizando este método, 

podemos estabelecer quanto tempo falta para determinado evento 

acontecer, ou o contrário, quanto já passou desde que determinado 

evento aconteceu. O tempo da natureza não é uma convenção cultural, 

como o tempo cronológico. Ele se caracteriza por ser cíclico e 

biológico. Esta noção de tempo acontece independente da vontade 

humana e pode ser observada por fenômenos que ocorrem na 

natureza. O dia e a noite são determinados pela duração da rotação da 

Terra; as fases da Lua repetem-se a cada 29 dias e meio, 
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aproximadamente; o movimento de translação da Terra em torno do 

Sol define as estações do ano... Exemplos bem definidos de tempos 

cíclico e biológico também são encontrados nos meios animal e 

vegetal. Ambos têm seu período de vida: nascimento, crescimento, 

amadurecimento e morte. (APOSTILA EXPOENTE, 2012, p. 08 e 09) 

 

Nota-se que o objetivo do texto é provocar na forma de pensar das crianças uma 

cisão entre o tempo da natureza e o tempo cronológico. Natureza aqui é, portanto, 

compreendida como os fenômenos físicos e biológicos, enquanto que a cronologia é 

tratada como uma convenção cultural de caráter quantitativo. Ou seja, se ignora o fato 

de que as designações conceituais que atribuímos à natureza, tratando-a como algo 

externo a nós mesmos, são também convenções culturais que vigoram em determinadas 

sociedades, enquanto que outras não compartilham desta concepção.  Esta é uma 

questão recorrente nos debates filosóficos acerca da expressão ‗tempo‘, e que pode ser 

sintetizada em duas posições diametralmente opostas: 

 

Alguns sustentavam que o tempo constitui um dado objetivo do mundo 

criado, e que não se distingue, por seu modo de ser dos demais objetos da 

natureza, exceto, justamente, por não ser perceptível... Outros afirmavam que 

o tempo é uma maneira de captar em conjunto os acontecimentos que se 

assentam numa particularidade da consciência humana, ou, conforme o caso, 

da razão ou do espírito humanos, e que, como tal, precede qualquer 

experiência humana. (ELIAS, 1984, p. 09) 

 

Obviamente esta disparidade se encontra de forma bem mais definida no interior 

da academicização do saber, principalmente com o processo que estabelece a oposição 

entre as ciências da natureza e as ciências humanas e situa o tempo como objeto do 

conhecimento a ser tratado sob determinadas perspectivas que variam nestas duas 

dimensões. Norbert Elias destaca a importância das teorias de Galileu Galilei neste 

processo, por este ter aberto o caminho para utilização de padrões de medida do tempo, 

até então utilizados na regulação de eventos sociais, no estudo e medição de processos 

físicos. Este foi ―um dos primeiríssimos passos a caminho da conceituação que divide o 

universo em dois, a qual domina cada vez mais nosso pensamento e nossa linguagem, a 

ponto de se afigurar um axioma universalmente aceito e que ninguém deve por em 

dúvida‖ (ELIAS,1984, p.24). 

 Como verificamos, é esse o propósito do texto didático apresentado acima ao 

não estabelecer qualquer relação entre nossos símbolos temporais cronológicos, 

calendários e relógios, com os movimentos dos corpos celestiais.  
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 A eliminação dessa correlação se dá tanto no convívio social das crianças que 

vivem no interior de sociedades ‗modernas‘ quanto no processo de aprendizagem 

histórica, o que podemos perceber entre os 46 alunos que associaram o tempo ao 

relógio. No lugar da natureza, o aparelho mecânico serve como principal mediador na 

definição de tempo ao passo que se torna principal instrumento na orientação de suas 

ações cotidianas.   

 A preocupação demonstrada por 22 alunos com os atrasos nas tarefas cotidianas 

e com a necessidade de se fazer o que não querem naquele momento, nos apresenta uma 

das mais expressivas características da noção de tempo nas sociedades ‗modernas‘: a 

coerção. É assim que as crianças vão desenvolvendo outra sensibilidade perceptiva do 

tempo, a qual se apresenta na necessidade imposta pela sociedade de que se torne um 

indivíduo disciplinado e ajustado à vida e ao convívio social por meio de símbolos 

reguladores cronológicos. Para Norbert Elias, este processo de adequação do tempo à 

regulação social apresenta-se, de forma quase paradigmática, como um dos principais 

traços do processo civilizador: 

 

O fato de essa regulação social do tempo começar a assumir um 

aspecto individual, desde uma etapa muito precoce da vida, contribui 

em larga escala, certamente, para consolidar nossa consciência pessoal 

do tempo e torna-la inabalável. (ELIAS, 1984, p. 22) 

 

Neste sentido, a criança vai aprendendo a localizar a sucessão dos 

acontecimentos - antes, agora e depois- utilizando-se principalmente de uma noção de 

padrão de medida fixo, em que se estabelece um fluxo uniforme e contínuo. Os relógios 

não são compreendidos como instrumentos mecânicos cujos ponteiros percorrem 

determinados símbolos, que só fazem sentido àqueles que compartilham determinados 

padrões culturais. Concomitantemente, o tempo, seja o da ‗física‘ ou o ‗social‘, adquire 

um status de existência independente da humanidade, tornando-se uma entidade 

autônoma, independente da linguagem, do pensamento humano e dos contextos sociais 

e culturais.  

Esta concepção se torna tão essencializada e onipresente que, certamente, 

aqueles que dela compartilham terão dificuldade em compreender que existem 

sociedades cuja localização cronológica constante não se faz necessária. Desta forma, 

cabe-nos interrogar se esta noção de tempo não se torna mais uma barreira para uma 

aprendizagem histórica intercultural. Entendemos que a aprendizagem intercultural deve 
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ir além do reconhecimento da diversidade, devendo colocar em xeque a noção que 

alimentamos ao longo de nossas experiências de que nossos paradigmas e nossa forma 

de pensar e compreender o mundo são por si só universais. 

 Pode-se afirmar que as noções de tempo apresentadas nas imagens 08 e 09 são 

as que mais se aproximam do que se designa na ciência da história como ‗tempo 

histórico‘, tanto por não ter como referencial a natureza quanto por destacar as ações 

humanas no interior das mudanças sociais, tecnológicas e culturais.  

Nestas imagens, sejam as transformações tecnológicas nos suportes dos relógios, 

sejam os diversos acontecimentos que marcam as diferenças entre passado/presente e 

futuro, o relógio é o orientador. Esta ideia prévia presente no material didático reforça a 

noção de que o tempo é medido, ainda que de diferentes maneiras pelas sociedades 

humanas como, por exemplo, a contagem do calendário muçulmano, do budista e do 

judeu.  ―Por que existem essas diferenças? Porque o ponto de partida, ou seja, o início 

da contagem do tempo histórico depende do que é destacado como importante para 

aquele grupo, sociedade ou civilização‖. (EXPOENTE, 2012, p. 10) Mas, que grupo? 

Que sociedade? Que civilização?  

De maneira contraditória, se explica a forma tradicional de dividir o tempo 

histórico em partes ou períodos, levando sempre em consideração a contagem de 

eventos considerados importantes. Assim: 

 

Se divide a história em grandes períodos: Pré-História e História 

(Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea). 

Tal modelo foi criado no século XIX, por historiadores europeus que 

davam destaque e importância a fontes escritas e fatos políticos. Os 

historiadores fizeram essa divisão para facilitar seus estudos e se 

basearam em acontecimentos que, de certa forma, modificaram os 

rumos da humanidade. Trata-se de fatos que levaram a grandes 

mudanças, como o uso do fogo, a invenção da escrita, a queda do 

Império Romano do Ocidente e a tomada de Constantinopla. 

(EXPOENTE, p. 10, 2012) 

 

 Pode nos parecer um tanto estranho o texto acima quando nos questionamos: 

onde mora e qual experiência histórica possuem as crianças que leem o texto; que ideia 

de humanidade esta noção de tempo histórico propaga e o que se quer dizer com 

‗acontecimentos importantes‘. Para os alunos em questão, resta então uma história que 

se constitui como resultante de respingos dos acontecimentos que ‗modificaram os 



54 

 

rumos da humanidade‘ ocorridos centralmente na e pela Europa. Como uma via de mão 

única, a Europa vai modificando os rumos das sociedades e lugares por onde passa: 

 

É possível investigar como essa sociedade (tupinambá) assimilou a 

cultura europeia e por que sua cultura desapareceu. Outra 

possibilidade é fazer um recorte do contexto: estudar somente a forma 

como os tupinambás exploravam os recursos naturais e como sua 

relação foi alterada com a introdução, pelos europeus, de ferramentas 

de metal. (EXPOENTE, 2012, p. 09) 

  

Retomando a discussão realizada pelos pensadores do giro decolonial, que foi 

apresentada no primeiro capítulo, a história eurocêntrica se fundamenta então sobre 

lógicas binárias que perpassam toda forma de compreensão do percurso da humanidade 

que se constituem de maneira encadeada. A oposição entre homem e natureza gera uma 

aporia sobre a concepção de tempo, que se traduz nas diferentes formas de defini-lo: é 

objetivo ou subjetivo; é físico ou humano; existe como um aspecto inerente ao mundo 

ou é apenas uma representação humana; é inerente a consciência humana ou é uma 

construção cultural. 

 Ainda nesta cadeia, considerar o tempo como algo inerente a todo ser humano e 

como condutor de toda construção e reflexão sobre a história da humanidade 

influenciou a ideia de que as sociedades que não o continham ou o compreendiam desta 

forma são a-históricas. Sendo a-históricas suas narrativas são definidas como míticas, 

por não se localizarem temporalmente em uma linha definida, em que passado, presente 

e futuro são localizáveis e datáveis. São míticas por não serem verdadeiras, pois a 

verdade só se constitui pela racionalidade, pelos métodos científicos. Métodos esses que 

separam o sujeito e objeto, corpo e mente, homem e natureza, o eu e o outro. São 

também estas lógicas binárias que impedem, por exemplo, que a sociedade europeia seja 

também ‗atingida‘, ‗afetada‘ e ‗modificada‘ por outras sociedades. Como demonstra a 

citação acima, os tupinambás assimilam a cultura europeia e sua relação com a natureza 

é alterada pela chegada do europeu, de maneira essencialmente passiva.  

As noções de tempo cronológico, passado/presente e futuro localizável em uma 

determinada linha (medida e representável numericamente), tempo humano X tempo da 

natureza e períodos históricos tratados como universais ou universalizáveis se articulam 

e se tornam padrões orientadores das narrativas trabalhadas no ensino de história.  
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Se por um lado as crianças adquirem por si só a noção do relógio como 

orientador de suas vidas cotidianas a aprendizagem histórica parece não contribuir para 

que se pense que a alteridade humana não é apenas temporal, passado-presente, mas é 

também espacial. Daí, por exemplo, a dificuldade que os alunos têm em perceber que as 

comunidades indígenas não se inserem apenas no passado colonial, mas é uma questão 

que se encontra no presente. Como imaginar uma sociedade em que as pessoas não 

contam sua própria idade, desconhecem o relógio, comem na hora que tem fome e não 

na hora do intervalo entre uma atividade e outra etc.? 

Reconhecendo que apenas a noção do que seja o tempo é insuficiente para 

analisarmos as ideias históricas que os alunos apresentam acerca de outras culturas e 

como elas articulam passado, presente e futuro, consideramos a importância de outro 

instrumental de pesquisa que nos permitisse atingir este objetivo. Este segundo 

instrumental de pesquisa visa compreender como as crianças relacionam as dimensões 

temporais _ passado, presente e futuro _ no contexto da formação histórica brasileira, ou 

seja, como elas inserem em suas narrativas as visões que predominam em sua 

aprendizagem histórica escolar e extraescolar, já que muitos dos estereótipos 

reproduzidos por elas decorrem dos padrões midiáticos e das políticas afirmativas 

financiadas pelo Estado, por ONG´s (Organizações Não Governamentais) ou por redes 

televisivas. Acreditamos que a análise destas narrativas nos possibilite ainda 

compreender até que ponto a concepção de tempo, apresentada na primeira pesquisa, 

influencia na elaboração das ideias históricas dos alunos.  

 

2.1.3 Narrativas históricas das crianças de Goiânia acerca das diferentes matrizes 

culturais brasileiras. 

 

Este instrumental foi aplicado a 81alunos do 7ºano, cuja maior parte se encontra 

na faixa etária dos 13 anos. Nesta atividade, as crianças responderam a seguinte 

proposta: 

- Construa uma narrativa acerca da participação das populações negras, indígenas e 

europeias no processo de construção da nação brasileira. Comente como se dá hoje as 

relações entre essas populações. 

 A análise deste instrumental se deu em dois momentos. Após a leitura de todos 

os textos produzidos, retiramos termos das próprias narrativas dos alunos no sentido de 
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nos aproximarmos de suas ideias históricas a partir de suas próprias elaborações. No 

segundo momento, já catalogadas as narrativas, inserimos estas elaborações dos alunos 

em um quadro conceitual mais complexo, que nos permitiu explicitar e facilitar a 

análise dos dados coletados. Apresentaremos a seguir os quadros, contendo estes 

elementos, seguidos de um breve comentário. 

 

 

MARCOS TEMPORAIS 

- Históricos: 40 alunos utilizaram termos que fazem referência ao período colonial como: 

a) navios portugueses;  

b) navios negreiros; 

c) exploração do pau-brasil;  

d) escravidão; 

e) colonização;  

f) Cristovão Colombo; 

g) escambo; 

h) os índios já habitavam o território: 31 alunos 

- Lingüísticos: 

a) antigamente, tempos atrás, quando tudo começou, antes, bem no começo: 32 alunos; 

b) uso do tempo verbal no pretérito para se referir ao passado: 15 alunos; 

c) uso do termo ‗hoje‘ para se referir ao presente: 80 alunos; 

A população negra antigamente era conhecida como escravos... (narrativa 03)  

A nação brasileira foi criada a partir de três raças... (narrativa 04) 

O Brasil foi construído por colonizadores de Portugal... (narrativa 

08) 

Antigamente os brancos eram vilões... (narrativa 20) 

Antes de nós existiam eles negros,  indígenas e brancos... (narrativa 

24) 

Bem no começo os portugueses colonizaram o Brasil... (narrativa 

31) 
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Hoje em dia em todo lugar que você for tem um pouquinho de 

cultura dos portugueses -brancos brasileiros- indígena e os africanos- 

negros. (narrativa 23) 

Tabela 1: Marcos temporais presentes nas narrativas.  

Fonte: Narrativas produzidas por alunos do 8ºano do Colégio Claretiano (2012). 

 

  

Nota-se pelas expressões citadas acima que há uma ausência de datações 

cronológicas nas narrativas, de forma que para referirem-se à formação do Brasil os 

alunos se recorreram a personagens históricos, atividades comerciais e relações de 

trabalho de forma associada à utilização de expressões linguísticas que remetem ao 

quadro contextual do período colonial. 

 O uso dos tempos verbais é uma forma de situar quando aconteceram os eventos 

na narrativa. As citações acima correspondem, com exceção das que remetem ao tempo 

―hoje‖, ao princípio dos textos elaborados pelas crianças. Apresentaram uma sequência 

cronológica de passado-presente e futuro (noção restrita a apenas alguns textos). Em 

razão de seu caráter subjetivo, é por meio da aprendizagem escolar e da convivência 

social que as crianças vão desenvolvendo essas noções. 

 Segundo o Dicionário Priberam, a palavra hoje pode significar tanto um adjunto 

adverbial de tempo ―no dia em que estamos; no tempo atual; atualmente‖ ou um 

substantivo masculino ―dia ou tempo em que se está‖. Notamos que ao situar a narrativa 

neste tempo o aluno se predispõe a emitir sua opinião acerca do tema proposto. 

 

2- MUDANÇA E PERMANÊNCIA NA HISTÓRIA 
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- o que muda: 

a) racismo como algo que nem sempre existiu: 03 alunos;  

 Eu acho que foi com a Lei Áurea que começou a discriminação 

social, porque ainda tinha brancos que se achava que era superior a 

eles, mas como não podiam escravizar ficou tratando eles como lixo, 

o Brasil começou a ficar racista. (narrativa 58) 

b) o preconceito diminuiu: 20 alunos;  

Claro que nos dias atuais esse preconceito vem caindo cada vez 

mais... (narrativa 62) 

c) a situação do índio piorou: 01 aluno; 

Os que mais sofre em geral é os indígenas porque a mata a cada dia 

que passa só vai diminuindo, os animais de caça, que eles sobrevive 

de caça e pesca e vegetais aos poucos vai desaparecendo. (narrativa 

10) 

d) o preconceito aumentou: 02 alunos;  

 Eu vejo hoje o Brasil pior do que muitos anos atrás, o racismo está 

cada vez se multiplicando... (narrativa 56) 

- o que permanece 

a) discriminação racial: 25 alunos;  

 Ainda nos anos de hoje, os brancos de forma geral tem um grande 

preconceito com os negros, pois a escravidão pode ter acabado mais 

ainda a muito preconceito pois a cultura, raças e cor de um povo 

sempre vai ser a mesma, assim,  nunca acabará o preconceito e 

também sempre os negros e indígenas no Brasil serão discriminados 

pelos brancos. (narrativa 59) 

b) poder do branco: 23 alunos  

Naquele tempo dos europeus não existia nada disso, os que nasciam 

negros e indígenas eram serventes dos brancos sem o direito de se 

proteger disso. (narrativa 19) 

c) preconceito econômico: 03 alunos; 

           Os brancos pobres eram tratados igual os negros. (narrativa 16) 

-Perspectivas de futuro; 

a) fim do racismo: 13 alunos  

Vamos vencer juntos essa discriminação pela cor de cada um de nós 
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e construirmos uma sociedade brasileira cheia de amor, armonia, 

amizade e felicidade no nosso Brasil. (narrativa 56) 

b) fim da desigualdade sócio econômica: 02 alunos  

Hoje o salário mínimo baixo junta com a desigualdade social e o 

preconceito e demais assuntos aí não presta a gente tem que alerta a 

nós mesmos porque para o nosso Brasil ficar pior do que já está é um 

passo.  (narrativa 05) 

c) o preconceito nunca vai acabar: 06 alunos 

A escravidão pode ter acabado mais ainda há muito preconceito pois 

a cultura, raças e cor de um povo sempre vai ser a mesma, assim, 

nunca acabará o preconceito e também sempre os negros e indígenas 

no Brasil serão discriminados pelos brancos. (narrativa 59) 

d) não apresentaram qualquer perspectiva: 71 alunos 

 

Tabela 2: Mudanças e permanências na história. 

Fonte: Narrativas produzidas por crianças do 8ºano do Colégio Claretiano (2012). 

  

A questão racial se apresenta em 50 narrativas e nos parece ser o fator central da 

percepção das mudanças e permanências na história do Brasil. Encontramos nestes 

textos um grande apelo moral a questão da presença de mão-de-obra escrava africana e 

indígena no período colonial. Como escravidão e racismo são situados em um mesmo 

contexto histórico da formação do país, o racismo atual acaba por se tornar um 

paradoxo para as crianças, o que se explicita nas narrativas que destacam o fim da 

escravidão e, concomitantemente, a existência ou mesmo o aumento do racismo no país. 

 O racismo e a exploração são elementos que sempre se encontram associados à 

figura do europeu, mas em momento algum os alunos expressaram como se construiu 

historicamente estas relações etnicorraciais, de forma que apenas um aluno associou o 

problema etnicorracial à questão da terra. Em outras palavras, o poder do branco 

aparece quase que de forma naturalizada quando se referem ao passado, como se o 

poder do branco também não fosse algo construído historicamente. 

 Também entre os 21 alunos que apontaram uma perspectiva de futuro a questão 

racial aparece como eixo norteador, sendo que apenas 2 associaram este fator ao 

econômico. Chama-nos a atenção a narrativa 59, que associa a noção de que o 
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preconceito nunca acabará pelo fato de que as diferenças culturais nunca deixarão de 

existir, ou seja, o racismo se legitima pela própria diversidade cultural.  

 A maior parte das narrativas não apresentou uma perspectiva de futuro, o que 

nos leva crer que apenas quando acionados para tal tarefa as crianças apresentarão 

alguma projeção para o futuro, o que não é o caso de nossa questão.  

 

Tabela 3: Referenciais identitários.  

Fonte: Narrativas produzidas por alunos do 8ºano do Colégio Claretiano (2012). 

 

4- Referenciais  identitários. 

a) branco como referencial de humanidade: 02 alunos;   

Esses negros e indígenas...são pessoas normais...são pessoas iguais 

aos brancos. (narrativa 19) 

b) negro como escravo e coitado: 22 alunos; 

Gostei muito de ter acabado a escravidão pois nem cachorro apanha 

daquele jeito que os negros apanhavam. (narrativa 28) 

c) índio como homem da mata: 06 alunos; 

Os indígenas ainda moram em suas casas de palha em florestas onde 

são mais acostumados e etc. (narrativa 28) 

 

d) índio escravo: 8 alunos; 

Os índios também foram escravos e tiveram que trabalhar 

muito.(narrativa 08) 

e) índio como ingênuo: 10 alunos; 

Os índios trocavam grandes coisas da natureza em troca de 

buginganga e no final os portugueses saiam levando tudo para 

metrópole. (narrativa 17) 

f) tecnologia na aldeia e perda da identidade indígena: 02 alunos; 

Agora na atualidade (os índios) trabalham não caçam vão ao 

supermercado não fazem suas roupas compram; muitas pessoas 

civilizadas acham isso muito ruim essa fauta de cultura. (narrativa 

50) 
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 Certamente, a imagem do negro como escravo é característica nas narrativas, 

aparecendo associada ainda às noções de coitado, aos castigos corporais, aos trabalhos 

forçados e as péssimas condições dos navios negreiros. Estas imagens de sofrimento 

humano promovem um apelo moral nas crianças traduzido na noção de que o fim da 

escravidão configura-se como mudança histórica fundamental e de caráter positivo. 

 Como observamos nas citações acima, ao se referirem as populações indígenas 

as crianças sempre utilizam o verbo no passado associando estes povos ao período 

colonial. Mesmo as narrativas que se referem a essas populações no presente, não 

deixam de reproduzir a noção de povos estáticos no tempo, que viviam nas matas e 

eram ingênuos e que as mudanças ocorridas no contato com o não-indígena, lhes 

impuseram uma ―fauta de cultura‖.  

  A imagem do indígena como ingênuo se configura como fator explicativo da 

exploração do pau-brasil e de outras riquezas naturais do território. As crianças veem o 

valor da natureza a partir da ótica de seu valor mercadológico, de forma que, se o 

indígena tivesse essa noção, não teria permitido que o europeu ―saísse levando tudo para 

metrópole‖ em troca de coisas de pouco valor. O escambo é percebido como a 

negociação entre o prodigioso negociador europeu e as populações nativas que se 

encantam com objetos fúteis ou bugigangas.  
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Tabela 4: Conflitos e resistência.  

Fonte: Narrativas produzidas por alunos do 8ºano do Colégio Claretiano.(2012) 

  

 Nos chama muito a atenção a forma passiva com que índios e negros são 

contextualizados nas narrativas que não citam a resistência histórica destes povos, o que 

se traduz em marcos linguísticos como: sofreram, foram escravizados, foram 

violentados, apanharam e etc. A ação humana se centraliza nos personagens europeus 

como os ‗outros‘ que sofrem as consequências das mesmas.  

 Entre os alunos que expressaram a noção de resistência, a capoeira e os 

quilombos são destacados como principais meios utilizados pelos escravos de origem 

africana. Faz-se importante destacar que em nenhuma das narrativas o quilombo é 

contextualizado no tempo presente. Já para a reação indígena inexistem especificações 

de suas formas de resistência, que são remetidas apenas pelo uso de expressões como: 

revoltaram, lutaram ou não aceitaram. Ou seja, os alunos não apresentaram como se 

5) CONFLITOS E RESISTÊNCIA 

__________________________________________________________________ 

a) não há resistência: 08 alunos;  

... muitos não conseguem trabalho por causa do racismo que as 

pessoas tem com os negros,  muitos moram nas ruas, ninguém pensa 

que (eles são humanos como todos), eles só olham a cor da pessoa e 

não a humildade, a gentileza, o esforço etc. ( narrativa 03) 

...os índios foram enganados pelos brancos. (narrativa 11) 

b) conquista da liberdade pelos próprios negros e indígenas: 07 alunos; 

... quando eles viu que tinha muita coisa pensou vamos esplora os 

índios e fazer ele trabalhar para nós, mais muitos índios lutaram 

contra os espanhóis. (narrativa 65) 

c) quilombos: 08 alunos;  

Os escravos como normalmente ficavam algemados, aprenderam a 

arte da capoeira que usa os pés, depois de tempos, vários escravos 

fugiram, e um muito famosos chamado Zumbi dos Palmares. 

(narrativa 74) 

d) reação indígena: 09 alunos; 

Depois de muito tempo os índios se revoltaram e conseguiram sua 

liberdade e independência. (narrativa 44) 
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deram as revoltas e lutas indígenas nem situaram as diferentes formas de resistência que 

se apresentam na contemporaneidade. 

 

Tabela 5: O direito a terra.  

Fonte: Narrativas produzidas por alunos do 8ºano do Colégio Claretiano. (2012) 

 

 Apenas um dos alunos situa a questão do direito a terra indígena, sendo que o 

direito a terra dos quilombolas não é mencionado, provavelmente pelo próprio 

desconhecimento de que estas comunidades ainda existam em território brasileiro.  

 Comparando os quadrinhos produzidos com estas narrativas, notamos que nos 

primeiros a maior parte das crianças demonstrou uma relação individual com o tempo, 

seja o cronobiológico, o da natureza ou o do relógio que nos controla em nossas ações 

diárias. O texto narrativo exige que a criança faça uma abordagem para além deste 

tempo, de forma que a noção de tempo histórico foi acionada pela questão proposta.  

 Ao extrapolarem esse tempo individual, notamos que reproduziram discursos 

que permeiam as noções comuns da história do país, sem apresentarem uma visão 

crítica que lhes permitam emitir opiniões que vão além das propagandas 

multiculturalistas veiculadas nos meios de comunicação e presentes nos programas 

curriculares. Ou seja, se contempla o passado de terror, da mortandade e escravização 

de indígenas e africanos apenas sob a ótica do racismo, o que leva as crianças a 

adotarem _ no presente _como estratégia de superação destes problemas o fim do 

racismo.   

   

2.2) ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTAL PARA ESCOLA INDÍGENA: 

TRAJETÓRIA DA TENTATIVA DE UMA METODOLOGIA 

INTERCULTURAL. 

  

O desenvolvimento dos instrumentais trabalhados com as crianças Javaé se deu 

em diversas etapas que consideramos importante serem descritas, já que os problemas e 

6- DIREITO A TERRA 

a) direito indígena a terra e fraqueza das leis: 01 aluno 

Os indígenas que eram donos de várias terras e agora, não são livres, e 

só tem um pouco de todas as terras, eles já tinham cultura foi 

ameaçada. (narrativa 01) 
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as dificuldades encontradas corroboram com algumas questões teórico-metodológicas 

discutidas no primeiro capítulo. Nosso grande desafio neste momento da pesquisa foi 

certamente a busca por uma metodologia intercultural. 

 A primeira experiência com as crianças Javaé se deu na aldeia Boto Velho, que 

se localiza a 20 km do município de Lagoa da Confusão, no estado do Tocantins (TO). 

Por ter ocorrido durante a etapa em terra indígena do curso de Educação Intercultural, 

apenas dez alunos compareceram às aulas.
7
  

 

1º Instrumental: De fora para dentro. 

 De forma equivocada, trabalhamos com as crianças indígenas o mesmo 

instrumental sobre o tempo que foi desenvolvido no Colégio Claretiano. Esta atividade 

foi desenvolvida com auxílio de um dos professores da aldeia, não indígena, que 

solicitou às crianças que fizessem um desenho sobre o que elas consideravam ser o 

tempo. Nenhuma das crianças realizou a atividade, de forma que se impôs uma primeira 

questão. Ainda que as crianças sejam bilíngues, representar o que seja tempo seria uma 

tarefa extremamente complicada, já que na língua materna, o Inyrubè, não existe 

tradução correspondente para a palavra tempo. 

 Assistindo às aulas do curso percebi que se o tempo, tal como compreendemos, 

não tem qualquer centralidade nos debates realizados pelos alunos do curso8, há uma 

extrema valorização dos anciãos, que são considerados os guardiões da história ou 

mesmo, a ‗biblioteca‘ do povo Javaé. Esta observação me permitiu perceber que o fato 

de não existir em Inyrubé expressão correspondente à palavra tempo não haveria como 

responder a nossa problematização inicial. Logo, o que se postula é: Existe entre as 

crianças indígenas Javaé alguma noção de passado, presente e futuro?  

 Uma conversa informal com um dos professores da escola de Boto Velho 

demonstrou que há uma profunda relação do tempo com o corpo que gera vários rituais 

da aldeia. Ele me contou alguns dos rituais que ocorrem na comunidade: 

- boroturé: quando a criança nasce, as mulheres que vão visitar pedem a família alguma 

coisa da casa; 

- ritual feminino: quando a menina menstrua as mulheres passam mel em seu corpo; 

                                                           
 

8
 Os alunos do curso de Educação Intercultural para Professores Indígenas tem aulas semestrais em suas 

comunidades. Este momento é chamado de Etapa em Terra Indígena e reúne os professores de uma 

mesma etnia em uma das comunidades, escolhida pelos próprios alunos. 
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- hetohokỹ: passagem do menino para fase adulta; neste ritual, à medida que ocorrem as 

mudanças no corpo da criança mudam-se as pinturas corporais, que a princípio remetem 

a figura da ariranha, pinta-se todo o corpo com tinta de jenipapo e à medida que ele 

cresce abrem-se brechas nessa pintura. 

Nota-se que esses rituais não são fixados por unidades mensuráveis de tempo, já 

que se encontram submetidos a eventos como o nascimento e o desenvolvimento de 

uma criança, a necessidade de se comunicar com os espíritos _ que é determinada pelo 

pajé _ a morte de alguém, a primeira menstruação e etc. 

Buscamos ajuda do professor Tewaxi Javaé9, perguntando a ele como os Javaé 

se relacionam com o que chamamos de tempo. Respondeu-nos que as principais 

referências são: a tartaruga; o rio; as plantas; os pássaros e os peixes. Existem períodos 

que há fartura de tartaruga _alimento bastante apreciado pelo povo e outras populações 

que vivem às margens do rio Javaé_ que se dá quando este se enche com as águas da 

chuva. Em outros períodos, a pesca de tartaruga ocorre principalmente nos lagos que 

ficam no interior da ilha. No momento que o nível do rio baixa, verifica-se uma 

mudança visível em muitas comunidades, já que este é um momento em que veículos 

automotivos entram na ilha, atraindo pescadores profissionais e amadores bem como 

famílias que aproveitam as belas praias que se formam para acampar ás margens do rio. 

Da mesma forma, durante o ano as flores, frutos e filhotes de pássaros têm seus 

períodos de reprodução.  

Com estas informações elaboramos outro instrumental, ainda durante esta etapa, 

que os alunos do curso de Educação Intercultural levaram para suas escolas e me 

entregaram na etapa seguinte. Nosso objetivo era o de que as crianças, ao responderem 

o questionário, apresentassem alguma referência relacionada ao que o professor Tewaxi 

nos informou. 

 

 2º Instrumental: questionário
10

.  

1) Onde e quando você nasceu? 

                                                           
9
 Tewaxi trabalhou com Patrícia Mendonça na elaboração de sua tese de doutorado ―A caminhada de 

Tanỹxiwè: Uma teoria Javaé da História‖. Ele se formou no curso de Educação Intercultural no ano de 

2013 e é um profundo conhecedor da cultura e história do povo Javaé. 
10

 Este questionário foi elaborado como a ajuda do professor Alexandre Martins de Araújo, da Faculdade 

de História da UFG e do curso de Educação Intercultural para Professores Indígenas. 
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2) Você tem irmãos que nasceram depois de você? Você lembra de quando eles 

nasceram? Você lembra de alguma coisa do dia em que seus irmãos nasceram? 

3) Algum parente seu já morreu?  Você lembra de quando ele morreu?  Você se 

lembra do dia em que ele morreu? 

4) Quais as festas da aldeia de que você mais gosta? Quando elas acontecem?  

5) Você se lembra de alguma coisa que aconteceu na sua vida que te deixou muito 

triste?  Quando isso aconteceu? 

6) Você se lembra de alguma coisa que aconteceu que te deixou muito feliz? 

Quando isso aconteceu? 

7) Você é uma criança? Quando você vai virar adulto? O que tem que acontecer 

para você virar adulto? 

8) Quando você virar adulto você quer ser bom em que? 

9) Qual a comida Iny que você mais gosta? Quando você come ela? 

Foram-me entregues dez questionários e os professores comentaram que tiveram 

dificuldades em trabalhá-lo nas escolas, principalmente pelo fato das crianças terem que 

responder de forma escrita e na língua portuguesa. Os alunos que responderam tinham 

ente 09 e 13 anos. No quadro a seguir, expomos algumas respostas que foram dadas. 

 

Questão 1: Eu nasci Aldeia Txuode no dia 10 de agosto de 2001 (questionário 01) 

Questão 2: Wathiaivadha nasceu 22 de dezembro de 2003- Cecílio nasceu 22 de junho 2005- 

Cariava nasceu 11 de maio de 2008- Natalina 18 de fevereiro 2010. (questionário 03) 

Questão 3: Já morreu, eu lembro foi no dia 31 dezembro de 2011. (questionário 04) 

Questão 4: Dia do índio acontece no dia 19 de abril. Dia das crianças 12 de outubro. 

(questionário 05) 

Questão 5: Quando a minha tataravó morreu. (questionário 05)  

Questão 6: Quando minha mãe comprou uma bicicleta pra mim isso me fez feliz. (questionário 

04) 

Questão 7: Sim quando eu completar 16 anos, falta eu crescer e ficar mais velho. 

Questão 8: Jogador (questionário 08) 

                  Quero ser bom de ajuda minha mãe. (questionário 07) 

Questão 9: Milho verde, mês de dezembro a janeiro. 

Tabela 6: Questionário para as escolas Javaé. 
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Fonte: Instrumental aplicado a crianças das escolas Javaé (2012). 

 

Além dos problemas do questionário, já mencionados pelos professores 

indígenas, identificamos ainda que o uso da palavra ‗quando‘ acabou sendo interpretada 

pelos alunos como a necessidade de situar a data, o ano e o mês referente às situações de 

vida elencadas nas questões. Ainda assim, as respostas nos permitiram observar que as 

crianças, pelo menos no diálogo com um não indígena, se situam de forma cronológica 

no tempo, apresentando datas específicas ao se referirem ao nascimento ou a morte de 

parentes. Atualmente, mesmo as crianças que nascem na aldeia são registradas em 

cartório, sendo que estes documentos oficiais são reivindicados pelas diversas 

instituições do contexto não-indígena, incluindo a própria escola.  

É interessante notar que, enquanto estava em Boto Velho, acompanhei uma 

entrevista feita pelo professor do curso de Educação Intercultural, Alexandre Martins de 

Araújo a uma anciã. Quando questionada sobre sua idade ela respondeu: ―Ah, eu tenho 

uns setenta por aí‖. O que nos levou a elaboração da hipótese de que o contato com a 

cultura não indígena tem promovido transformações na forma dos indígenas lidarem 

com a noção do que chamamos tempo. 

 Estas experiências foram de extrema importância na elaboração de outro 

instrumental, que foi trabalhado por mim em 2012, com os alunos da Escola da aldeia 

Txuiri, que se encontra a 20 km do município de Formoso do Araguaia, no estado do 

Tocantins. Abaixo apresentamos um roteiro que nos orientou neste trabalho, no entanto, 

é importante observar que este foi remodelado de acordo com as circunstâncias das 

aulas e das conversas com as crianças. 

  

- 3º Instrumental: vivenciando a escola e a Aldeia Twiri Javaé. 

 Para este terceiro instrumental tivemos a preocupação de interagir com as 

crianças não só no espaço escolar como também em seus outros espaços sociais da 

comunidade. Para tal propósito, tentei buscar imagens fotográficas do contexto cultural 

Javaé para, a partir delas, construir um diálogo com as crianças acerca dos temas 

propostos previamente e daqueles que surgiriam de suas próprias falas e vivências. 

Neste sentido, foi fundamental a estadia na Aldeia Txuiri Javaé, ainda que curta, 

já que durou apenas cinco dias. Este momento foi chave para esta pesquisa de forma que 

considero importante relatar a proposta inicial, que foi elaborada antes da visita, por 
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dois motivos: 1)para melhor compreensão das narrativas e dos desenhos produzidos 

pelas crianças bem como dos desdobramentos apresentados nas análises destas fontes; 

2) para o conhecimento das perguntas orientadoras desta parte da investigação e de seu 

alcance e limites quando inseridas no contexto da própria experiência na Aldeia Javaé. 

Segue as cinco etapas que constituíram nossa proposta inicial.   

Primeira etapa: Chegada à Aldeia; conversa com os professores Tewaxi Javaé e 

Rosângela Rodrigues de Oliveira Castro; apresentação do projeto de pesquisa e das 

propostas de atividades; interação com os alunos e com a escola; levantamento de dados 

junto a secretaria da escola; realização de atividade interativa com os alunos (jogo da 

memória que será confeccionado por eles, com desenhos de animais com seus 

respectivos nomes escrito em Ynyrubé e em português) 

Segunda etapa: Atividade em grupo de aproximadamente três alunos, em que 

escolherão uma das imagens propostas, as quais representam animais, rios, plantas e 

festas da Ilha do Bananal. Na apresentação eles poderão falar da relação da comunidade 

com o bioma do território e qual a importância do território para o povo Iny. No fim da 

apresentação, caso os professores achem conveniente, os alunos poderão escrever um 

texto que relacione todas as apresentações. 

 

 

Figura 09: Festa de Hetohokỹ. 

Fonte: culturaspopulares.org.com 

 

Qual o nome do ritual que aparece na imagem? 

Quando ele ocorre? 
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Qual a função deste ritual? Você acha que ele é importante? Por quê? Esse ritual tem 

uma história? Qual é a história dele? 

Seus avós realizavam esse ritual? 

Algum de vocês já participou deste ritual? Como foi? 

O que representam estas pinturas corporais? 

Quem faz essas pinturas? Como se aprende a fazer pintura corporal? Desde quando o 

povo Javaé faz pintura corporal e para que elas servem? 

Você tem vontade de aprender a fazer pintura corporal? Por quê? 

Qual a festa da comunidade que vocês mais gostam? Quando ela ocorre? 

 

 
Figura 10: Rio Javaé. 

Fonte: horizontegeografico.com.br 

 

Qual a importância do rio Javaés para a comunidade de Txuiri? 

Conte alguma história sobre o rio Javaés. 

Como seus pais e parentes falam para vocês do rio Javaé? 

Vocês sabem de onde veio o povo Javaé? O surgimento do povo Javaé tem a ver com o 

rio? Por quê? E no futuro, vocês acham que o rio continuará sendo importante?  

Vocês acham que o rio é importante para o não-indígena? Por quê? 

Tewaxi, conte para nós como seu avô conhecia o rio e como ele falava do rio para você? 

 

 

 



70 

 

Figura 11: Boto cor de rosa. 

Fonte: horizontegeografico.com.br 

 

Qual o nome desse animal? Alguém sabe como ele surgiu? Alguém conhece alguma 

história desse animal? Qual o significado desse animal para o povo Javaé? 

 

 

Figura 12: Festa de Aruanã. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 Esta é uma foto que o professor Tewaxi tirou na Aldeia Boto Velho. O que 

vocês acham das moradias desta aldeia? Quais as diferenças da Aldeia Boto Velho e da 

Aldeia Txiuri? Por que vocês acham que as moradias são diferentes aqui em Txiuri? 

Alguém conhece a história da aldeia Txiuri? 

 

 

Figura 13: Vacinação de gado na Ilha do Bananal. 

Fonte: www.acrissul.br 
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O gado sempre existiu na Ilha do Bananal? 

A comunidade cria gado? Para que? 

Esse animal tem alguma história? A criação de gado na Ilha interfere na vida da 

comunidade? Como? 

Vocês acham que a criação de gado na ilha deve continuar existindo? Por quê? 

 

 

Figura 14: Pássaros no Rio Javaés. 

Fonte: horizontegeografico.com.br 

 

Que pássaro é esse? Ele tem importância para comunidade? Qual? 

O que vocês sabem sobre esses pássaros? Eles possuem alguma história? Quem pode 

contar alguma história desses pássaros? 

 

 

Figura 15: Pesca do pirarucu. 

Fonte: http://iconica.com.br/blog2/?p=3980 
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Qual o nome deste peixe? Como se pesca esse peixe? Como os pescadores aprenderam 

a pescar um peixe tão grande? 

Já ouviu alguma história sobre esse peixe? Conte para nós? 

Alguém aqui já participou de uma pescaria de pirarucu? Como foi? 

Será que seus avós e bisavós pescavam do mesmo jeito que se pesca hoje? O que 

mudou na maneira de pescar? 

O pirarucu é um peixe que vive a milhões de anos. Vocês acham que esse peixe pode 

deixar de existir? Por quê? 

Atualmente existem diversos criadores de pirarucu em fazendas. O que vocês acham 

disso? 

Leitura do mito de Pirarucu por mim ou pelo professor. 

- Conversa sobre a mensagem do mito. 

Terceira etapa:  Cada aluno fará três desenhos.  No primeiro ele vai representar como 

seus avós viviam e brincavam quando eram crianças. No segundo, ele vai desenhar 

como vivem e como brincam as crianças da aldeia Txwiri e no terceiro, ele vai desenhar 

como seus filhos e netos vão viver e brincar na aldeia. 

Quarta etapa: Numa roda de bate-papo irei propor as crianças que falem um pouco 

sobre a história do povo Javaé, direcionando a conversa para questão da identidade do 

povo Iny, de como eles se relacionam com os não indígenas e da formação da aldeia 

Txwiri. Perguntarei se as outras aldeias se formaram da mesma maneira e como eles 

acham que surgiram as outras aldeias.  Eles poderão levar a questão para casa, para 

conversar com os anciãos e com os parentes e retomaremos a conversa no dia seguinte. 

Quinta etapa: Retomaremos a conversa do dia anterior. Irei propor que cada um deles 

faça um desenho sobre a cidade mais próxima, ou sobre as cidades que eles conhecem. 

Que mostrem o que tem de bom e o que tem de ruim nesses lugares. Quando e como 

eles acham que essas cidades surgiram. Se o índio que vive na cidade continua ser índio, 

ou se ele perde sua identidade. Por fim, atrás do desenho o aluno poderá falar em qual 

dos lugares ele prefere viver e criar sua família e por que.  

  

2.2.1 OS DESENHOS E AS NARRATIVAS PRODUZIDAS PELAS CRIANÇAS 

DA ESCOLA „TXUIRI HINῨ JAVAÉ‟. 

 Como vimos, foi uma longa trajetória até que conseguíssemos elaborar uma 

proposta que mais se aproximasse da realidade própria das crianças Javaé. Ainda que 
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limitado, este último instrumental nos possibilitou perceber uma série de questões que 

extrapolaram nossa proposta inicial e contribuiu para alargarmos o caminho inicial de 

nossa pesquisa.  

 A seguir, apresento uma análise descritiva e contextualizada dos desenhos e das 

narrativas que foram produzidos durante o período que fiquei na Aldeia Txuiri.  

 

- Como viviam meus avós: objetos, saberes e conquistas dos meus antepassados.  

                                             

 

Figura 16: Objetos tradicionais. 

Fonte: Desenhos produzidos pelos alunos da Escola Txuiri Hinỹ Javaé (2013) 
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Figura17: Pesca tradicional. 

Fonte: Fonte: Desenhos produzidos pelos alunos da Escola Txuiri Hinỹ Javaé (2013) 

 

 

Figura18: Artefatos utilizados em rituais. 
          Fonte: Fonte: Desenhos produzidos pelos alunos da Escola Txuiri Hinỹ Javaé (2013) 

 

 

Figura19: Pesca, caça e objetos de uso cotidiano. 

Fonte: Fonte: Desenhos produzidos pelos alunos da Escola Txuiri Hinỹ Javaé (2013) 
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Figura20: Objetos da cultura Javaé. 

Fonte: Fonte: Desenhos produzidos pelos alunos da Escola Txuiri Hinỹ Javaé (2013) 

 

Estas  imagens apresentam alguns fatores em comum. As pessoas representadas, 

no caso os avós das crianças, aparecem utilizando determinados objetos tidos como 

‗tradicionais‘: arco e flecha; canoa; panelas de barro pintadas; colares;  cestos de palha; 

cordões de algodão; esteiras; remo e borduna. Assim como elementos que fazem 

referência aos saberes de seu povo: a pesca; a fogueira; a navegação e a confecção de 

objetos. Nas duas primeiras imagens aparece ainda o raheto, que é um cocar de cor 

vermelha que pode ser entendido em dois sentidos: como ornamento utilizado pelos 

homens no ritual de iniciação masculina ou como corpos celestiais (sol, lua e estrelas) 

que pertenciam a um personagem mítico, o Rararesa (Urubu Rei). 

Todos esses objetos, saberes e o raheto compõe a narrativa que o povo Javaé 

elaborou acerca da formação de seu povo, do ambiente em que vivem, dos saberes que 

possuem, dos seres mágicos, dos lugares míticos e da atual organização social. Neste 

sentido, consideramos importante  conhecermos alguns aspectos desta narrativa para 

que possamos compreender e contextualizar as ideias apresentadas pelas crianças. 
11

 

Os ancestrais de Tanyxiwè, assim como outros povos ancestrais dos Javaé atuais, 

habitavam um outro nível no mundo, o Berahatxi, ou ‗O Fundo das Águas‘.  Este nível 

era como um paraíso imperfeito pois, apesar de não haver fome nem morte, era escuro, 

                                                           
11

 Esta narrativa se encontra de forma detalhada na tese de doutorado da Patrícia de Mendonça 
Rodrigues, intitulada “A caminhada de Tanyxiwè:  Uma teoria Javaé da História” (2008) 
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barrento, não tinha como cozinhar o peixe e a caça e nem conheciam o prazer do sexo. 

Por isso, os seres deste mundo criaram algumas passagens para a superfície terrestre, 

sendo estas localizadas em diferentes lugares como  a Lagoa da Confusão e o Lago do 

Sohoky, que também foram citados pelas crianças em suas narrativas (RODRIGUES, 

2008, p. 47 e 48). 

Tanỹxiwè era filho de um desses povos que viviam no nível subaquático, os 

Ijèwèhè ou avô dos brancos, mas era mais desenvolvido e possuia poderes mágicos. Foi 

ele quem descobriu o sexo e acabou se casando com a filha de um povo indígena que já 

vivia no nível terrestre, os Kuratanikèhè, sendo que as trocas culturais desses ancestrais 

com outros povos da Ilha deram origem ao povo Inỹ 
12

(os Javaé atuais) (RODRIGUES, 

2008, p. 48). 

Como sua sogra reclamava muito da escuridão que dificultava a ida para a roça, 

já que o sol não iluminava, Tanỹxiwè resolveu conquistar o raheto (estrelas, lua e sol) 

do Urubu Rei (Rararesa), um ser mágico que vivia no céu. O Urubu Rei, com sua 

esperteza, tentou entregar-lhe no lugar do Sol outras estrelas, que passaram a servir 

como um marco de tempo para realizarem suas atividades: larabòtò (conjunto de sete 

estrelas que aparece na madrugada); kõrijuraru; hatèdèkóty e Takynahakỹ (Estrela 

D‘alva, que clareia de madrugada e vem antes do sol).  Todas essas estrelas passaram a 

marcar os horários de ir para pesca, para roça, para o lago, para a caçada etc. Insistindo 

na esperteza, tentou entregar-lhe ahãdu (lua). Até que por fim o Urubu Rei entrega a 

Tanỹxiwè o raheto grande (sol), que ia ficar eternamente para os animais, as plantas e a 

humanidade (RODRIGUES, 2008). 

O Urubu Rei era um ser tão sábio que Tanỹxiwè resolveu perguntar a ele como 

deveria ser uma série de coisas, algumas identificadas nos desenhos das crianças, por 

exemplo: 

Para algumas coisas o homem tem que pegar o material e a mulher 

que faz, como hety (cesto de palha), èsõ (algodão), que o homem 

planta para a mulher fazer rià (coberta de algodão), byrè (esteira de 

palha), que a mulher faz, mas desde que o homem vá buscar o òsiru, 

aquela planta aquática, herina (esteira para dormir). (RODRIGUES, 

2008, p. 55) 

 

- A apropriação do espaço e de novas tecnologias como apropriação do “outro”. 

 

                                                           
12

  Além dos Javaé, os Karajá e Karajá Xambioá se autodenominam Inỹ. 
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Figura21: O campo de futebol. 
Fonte: Desenhos produzidos pelos alunos da Escola Txuiri Hinỹ Javaé (2013) 

 

  

Chamou-me muita atenção o fato da maioria de 8 crianças terem desenhado o 

campo de futebol para representar como elas vivem. Por não ter convivido mais tempo 

na comunidade Twiri, faço aqui algumas observações a partir do trabalho de Oiara 

Bonilla Jacobs (2000) que pesquisou o processo de apropriação espacial de Porto Piauí 

pelos Javaé, após a retomada territorial. 

 Enquanto estive na comunidade percebi a importância do campo de futebol para 

todos moradores. Meninos e meninas, jovens, homens casados e não casados, indígenas 

e não indígenas compartilham diariamente este espaço. No entanto, não havia percebido  

que o campo de futebol é também a praça onde ocorrem os eventos culturais e políticos 

que são abertos aos visitantes e moradores de cidades vizinhas. Lá é o lugar onde se 

realizam partes dos rituais de iniciação e do Ijasò (Aruanã) e onde são recebidos 

convidados políticos externos e jornalistas. De frente para o Rio Javaé e para a estrada 

que liga a Ilha ao município de Formoso do Araguaia, é lugar privilegiado para se ver 

quem chega e quem sai da comunidade. (BONILLA, 2000, p.49) 

 Bonilla Jacobs (2000) observou ainda que cotidianamente os times são 

organizados de forma aleatória, mas quando vem um time de outra aldeia ou da cidade, 
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ele tem que enfrentar os três times da comunidade que são organizados da seguinte 

forma:   

 

- o time do Davi (missionário americano das MNTB); - time dos 

pescadores (ou do Tindô, Tori casado com uma professora da escola); 

- o time do Kraò (mestiço- filho de uma mulher Tori com um Javaé 

que já morava em Porto Piauí). (BONILLA, 2000, p.49) 

 

Ainda que estes dados possivelmente estejam desatualizados, o interessante é 

que a localização das casas desses ‗donos‘ dos times se dá de acordo com o esquema de 

organização sócio cerimonial dos Javaé
13

: 

 

... cada um desses ‗donos‘ mora em posições diferentes na aldeia: o 

missionário mora na ponta sul (de cima), o Tindô (pescadores) mora 

na ponta norte (de baixo), e o Kraô (‗misturado‘) mora no meio (itya) 

(BONILLA, 2000, p.49).  

   

 Estes apontamentos feitos por Bonilla permite a compreensão da importância e 

da organização deste espaço social, que é o campo de futebol. Todavia, esta questão 

requer uma análise mais pormenorizada ao mesmo tempo em que nos indica a 

necessidade de contextualização daquilo que nos parece a aldeia quando a conhecemos 

de forma superficial. Ou seja, o que as crianças nos apresentam não é apenas um campo 

de futebol, mas sim, uma forma própria de apropriação do espaço central do povoado de 

Porto Piauí que ali residia antes da retomada territorial. O campo de futebol é ainda o 

lugar de encontro, competição e brincadeiras com habitantes das aldeias vizinhas, 

Karajá e Javaé, que reatualiza a histórica prática de trocas culturais na Ilha do Bananal. 

 

                                                           
13

  De acordo com Nathalie Pétesch, o grupo de baixo é o dos pescadores e caçadores, em oposição ao 

do meio, da chefia política e religiosa, e ao de cima dos guerreiros. (BONILLA, 2000, p. 50)  
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Figura 22: Campo de futebol e edifício onde funcionava igreja católica. 
Fonte: Desenhos produzidos pelos alunos da Escola Txuiri Hinỹ Javaé (2013). 

 

 Nesta imagem, além do campo aparece ainda esta casa ao fundo, onde 

atualmente ocorrem algumas festas, forrós e onde as crianças menores brincam quando 

o campo se encontra ocupado por outros grupos. É uma edificação central que 

funcionou como igreja católica na época dos colonos e que foi abandonada e fechada 

em 1995. ―Em 1996, o cacique Idjarruri falava em transformá-la em um Museu, que 

narraria e lembraria a história da reconquista da Ilha, mas nada foi feito neste sentido até 

agora, e o assunto parece ter sido esquecido‖ (BONILLA, 2000, p. 39). 
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Figura23: Desenho da Aldeia Javaé. 

Fonte: Fonte: Desenhos produzidos pelos alunos da Escola Txuiri Hinỹ Javaé (2013) 

 

Uma das crianças fez este desenho que parece ser o mapa de parte da aldeia. Em 

1995, caciques e lideranças da Ilha do Bananal reuniram-se na Aldeia Javaé Canoanã e 

decidiram ocupar o Porto Piauí para acelerar o processo de desocupação da área. A 

estratégia utilizada foi construir casas indígenas nas ruas e nas praças, onde se 

instalaram oito famílias, sendo a maioria da aldeia de Canoanã.  

A convivência marcadamente tensa entre indígenas e posseiros promoveu uma 

grande mobilização política. Os posseiros passaram a ameaçar invadir fazendas caso o 

INCRA não lhes concedesse as terras prometidas como indenizações, ao passo que uma 

das lideranças indígenas se encontrava refugiada em Gurupi por ter sofrido ameaças. 

Fazendeiros, FUNAI e políticos da região de Formoso do Araguaia e de Gurupi se 

mobilizaram então para evitar conflitos ainda mais violentos. Três meses depois se 

inaugura então o Porto Txuiri: 

 

Pouco tempo depois, vendo que a maioria dos moradores não-índios 

persistia em permanecer na aldeia, os índios pediram as ‗casas dos 

Tori‖, argumentando que chovia muito em suas casas de palha. Pouco 

a pouco, os Tori foram saindo, desocupando as casas. Estas foram 

sendo ocupadas pelas famílias Javaé e Karajá enquanto as antigas 

casas de palha eram queimadas. (BONILLA, 2000, p.25) 

 

Esta criança que criou o desenho foi a mesma que narrou sobre o processo de 

retomada territorial da área onde hoje se encontra a Aldeia Txuiri. Outro elemento que 
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podemos observar é a presença da escola que, ao contrário da antiga sede da FUNAI e 

da igreja católica (desativadas), manteve a mesma função que tinha para o antigo 

vilarejo. 

 

 

Figura25: Elementos que compõe a vida atual na aldeia Twiri. 

 Fonte: Desenhos produzidos pelos alunos da Escola Txuiri Hinỹ Javaé (2013) 

 

Quatro crianças desenharam elementos como: carro; bola; ventiladores; anzol; 

fogão; canoa motorizada; cama e casa de alvenaria. São coisas que, segundo elas, não 

existiam no tempo de seus avós, mas atualmente fazem parte do cotidiano da aldeia e 

em muitos casos substituíram o uso da fogueira, da esteira para dormir, da canoa a remo 

e do arco e flecha. 

 

- Como viverão meus filhos: novas apropriações. 
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          Figura 28: Carros na Aldeia Javaé.  

          Fonte: Desenhos produzidos pelos alunos da Escola Txuiri Hinỹ Javaé (2013). 

 

Figura 26: Crianças brincando.  

Fonte: Desenhos produzidos pelos alunos da 

Escola Txuiri Hinỹ Javaé (2013). 

 

Figura 27: Crianças indo a escola.  

Fonte: Desenhos produzidos pelos alunos da 

Escola Txuiri Hinỹ Javaé (2013). 
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 A escola, os carros e a estrada foram recorrentes em todos os desenhos das 

crianças o que nos leva a pensar duas hipóteses distintas. Ou as crianças almejam que a 

urbanização ocorra na aldeia, ou elas consideram este fator como algo inevitável.
14

 

 No entanto, sob a ótica das narrativas Javaé e da história de apropriação espacial 

do vilarejo de Porto Txuiri, podemos considerar ainda que os carros, a escola e os 

brinquedos se constituam como alguns elementos, entre outros, a fazerem parte da lista 

dos vários objetos conquistados e apropriados pelo povo Javaé, como ocorreu com o 

fogão, a linha de anzol e a canoa motorizada. 

 A primeira impressão que tive quando olhei todos os desenhos foi que, da vida 

de seus avós aos dias atuais, ocorreram mudanças tão profundas que alteraram todo 

modo de vida deste povo: os objetos de uso cotidiano; a organização espacial da aldeia; 

as práticas rituais e a pintura corporal. Mas, ao contextualizar os desenhos pude 

perceber que existe uma apropriação ativa destes espaços e objetos e que sob estas 

transformações, persiste uma história de resistência marcada por dois fatores 

fundamentais: a língua materna como primeira língua
15

 e as ijyy.  

  

 

2.2.2 AS IJYY/IJYKY COMO NARRATIVAS HISTÓRICAS DAS 

CRIANÇAS JAVAÉ.   

Segundo o professor, Samuel Saburua Javaé, não há diferentes palavras em 

Inyrubé para definir mito, lenda ou história. Para os três, o povo Javaé utiliza a palavra: 

ijyy, na fala masculina e ijyky, na fala feminina. A ijyy/ijyky articula a importância da 

língua, dos saberes, dos rituais, da história dos povos que de alguma maneira estão ou 

estiveram em contato com o povo Javaé. Ao ordenar e reordenar as relações sociais 

perante as situações de encontro e/ou conflito com outros povos, as narrativas ijyy/ijyky 

são consideradas pelos Javaé lugar dos saberes de seu povo, principal instrumento na 

luta pela afirmação identitária e territorial e contem um sentido de ―verdade‖.  É neste 

sentido que utilizaremos aqui, em português, a expressão ‗narrativas históricas‘. 

 A seguir apresentaremos estas narrativas, o contexto em que foram produzidas, 

as perguntas orientadoras e a contextualização histórica das mesmas.   

                                                           
14

 Considero aqui apenas hipóteses em razão dos limites desta pesquisa e por ser uma questão que 
demanda uma investigação mais minuciosa ainda a ser realizada.  
15

  Todas as crianças da aldeia aprendem primeiramente o Inỹ rubè (língua nativa) para depois 

aprenderem o português.  
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- O gado na Ilha do Bananal e a história dos animais. 

No primeiro dia em que estive com as crianças apresentei-lhes uma imagem 

sobre a criação do gado na Ilha do Bananal. Elas observaram, reconheceram as pessoas 

que apareciam na foto e então começamos a conversa sobre a relação da comunidade 

com a criação de gado.  

   

Tabela 7: A história da vaca na Ilha do Bananal. 

Fonte: Narrativas produzidas por crianças da escola Txwiri Javaé (2013). 

 

Sobre a origem do gado na ilha as respostas divergiram. Algumas crianças 

acham que sempre existiu e outras acham que foram os Tori (brancos) que levaram a 

prática da criação bovina pra Ilha do Bananal. No geral não veem o retiro como algo 

negativo e enfatizam a importância econômica do gado para os indígenas: comprar 

roupas; consumo de carne e leite; comprar bolachas, sapatos etc. 

 Na língua Javaé, os termos ijyy/ijyky não se limitam a narrativas históricas que 

envolvem seres humanos, de forma que se refere a diferentes contextos, como, as 

histórias sagradas, histórias de animais, peças de artesanato, pintura corporal etc. Assim, 

os animais também possuem uma história, como a Nawikie-my ijyky, história da ema: 

 

A ema vive no varjão. Ela alimenta seus filhotes com capim. Ela 

costuma ter muitos filhotes, de dez a quinze. A ema não voa, por isso 

ela vive no chão. Ela é uma ave muito grande, que corre muito, e nós 

usamos suas penas para fazer artesanato. (Itxala Ludu, 2000, p.14) 

 

A criança que fala sobre a história da vaca tem uma experiência diferencial das 

outras, já que sua família possui alguns animais no retiro. Ainda que, provavelmente, 

este animal não esteja presente nas narrativas tradicionais, é interessante perceber como  

ela cria uma história para vaca e, por meio da ijyy/ijyky apresentada acima, adota uma 

- Pra que serve a vaca? 

R3:Pra tira leite, pra cume, pra vende e compra coisa. 

- Vocês acham que sempre teve gado aqui na ilha? 

R1: Sempre. 

- Vocês já foram no lugar que cria vaca? Como é lá? 

         R2: É ruim porque tem mato demais. 

         - Vocês conhecem alguma história sobre a vaca? 

         R1: Não. 

         R2: Não. 

         R3: É o vaca ou boi. Meu vô tem o vaca e o boi, ele cria pra mim. Aí quando a    filho 

nasce ele vende a boi. Aí é o filho que vai crescê. 
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perspectiva que explica a reprodução do animal, sua utilidade e a forma de 

comercialização destes. 

 

- A relação entre indígenas e não-indígenas. 

 

-Como vocês acham que seria a vida aqui na aldeia se os tori nunca tivessem chegado aqui? 

R1: Ia sê sem comida, sem camisa, sem casa. 

R2: Ia sê ruim porque não ia tê estudo. 

R3: Ia sê sem ropa, sem casa, sem o carro né, só andano no mato, ia sê ruim, é muito perigoso 

o bicho pegá agente. 

Tabela 8: A relação entre indígenas e não indígenas. 

Fonte: Narrativas produzidas por crianças da  escola Txwiri Javaé (2013). 

 

Estas narrativas apresentam uma ideia curiosa, dada a história de violência que 

marcou a invasão da Ilha do Bananal por criadores de gado, inicialmente vindos do 

Nordeste do país, principalmente entre 1940 e 1970 (RODRIGUES, 2008). No entanto, 

os Javaé ao explicarem sua formação identitária incluem em suas narrativas os 

diferentes povos com quem mantiveram relações, sejam elas de conflito ou não. Desta 

forma, os Tapirapé, os Karajá, os Karajá Xambioá, o Avá-Canoeiro e os Tori (nome 

dado pelos Iny aos não indígenas) aparecem nos contexto de trocas culturais: 

 

 

Os Ijèwèhè, também conhecidos como Tori Labiè (―avô dos 

brancos‖), saíram de baixo trazendo os instrumentos de ferro que 

existem hoje, o machado, a enxada, a foice, o facão, espingardas, 

automóveis, as roupas dos brancos e também a banana da casca verde, 

a batata, o abacaxi, a mandioca e o amendoim. (RODRIGUES, 2008, 

p. 49) 

 

Ainda que os Tori sejam apresentados nas narrativas como avarentos, espertos e 

trapaceiros, são os descendentes dos brancos que trazem diversos instrumentos e objetos 

de grande utilidade para os Javaé, incluindo alimentos de grande importância. Pode-se 

deduzir daí o fato das crianças expressarem esta ideia de que a vida sem os Tori seria 

sem comida, sem roupa, sem carro etc. 

 

- O fundo do rio: habitantes mágicos e seres das águas. 
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Nesta conversa de que tem bicho perigoso, as crianças se lembraram de um 

episódio que havia ocorrido poucas semanas antes da minha chegada. 

.  

R2: Lá no Sohokỹ tem, sabe filhote? Todo mundo fala que é do tamanho da baleia. Disse que 

existe nas água daqui. Disse que fica lá no quebra linha. Disse que lá é fundo, tem muita 

tartaruga lá. 

R3: Ainda tinha um coisa de plástico como arraia, disse que agente vai e cai em cima dele e 

vai afundano. 

R2: Tem aruanã que mata a gente, mora no fundo do rio, dentro d´agua. Lá no nosso aldeia 

existia anaconda. Disse que o cacique já viu lá. Corre atráz dos outro. Já correu atrás do meu 

pai. Aí meu pai deixou ele pra traz pegou a voadeira e foi embora. Aí o anaconda correu até 

dentro d‘agua, aí anaconda sumiu. Disse que lá no Sohokỹ também tem arraia grande, do 

tamanho dessa sala. Disse que só cai em cima dos outro e ‗tooo‘, aí fica afogano. 

Tabela 9: O fundo do rio: habitantes e seres mágicos. 

Fonte: Narrativas produzidas por crianças da escola Txwiri Javaé (2013). 

 

A segunda frase do quadro nos chama atenção, pois a criança associa o adjunto 

adverbial de tempo ao espaço, contando que seu primo morreu ―quando nóis tava na 

água‖. A partir do evento ‗morte‘ e do lugar ‗água‘, as crianças me apresentaram uma 

série de narrativas que trazem a tona um dos lugares míticos de que saiu um dos povos 

ancestrais dos Javaé, o Lago de Sohokỹ. Situado o lugar, as crianças falam dos animais 

que vivem lá e como são: filhote do tamanho da baleia; tartaruga; arraia grande que 

afoga as pessoas só com seu peso e anaconda, que corre atrás das pessoas. Todas essas 

informações foram lhes contada por alguém, por isso sempre o uso da expressão ―Disse 

que‖.   

- Perguntei como surgiu a anaconda ou a arraia grande. 

R2:Tu conhece Canoanã? Tem uma cachoeirinha lá, disse que lá existe, dentro da pedra da 

cachoeirinha. Aí disse que ali tinha uma anaconda grande, grande, aí disse que o pajé amarrou o boca 

dela né, porque se abri a cabeça é grande, é enorme, todo mundo é desse tamãezinho. Aí disse que se 

abrisse já comia tudinho. Aí disse que os pajé amarrou ela, disse que é muito perigoso. Até agora fica 

lá, mas ninguém vê. Fica dentro da pedra. 

  Tabela 10: O surgimento de Kanõanõ. 

  Fonte: Narrativas produzidas por crianças da  escola Txwiri Javaé (2013). 
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Esta cachoeirinha fica no rio Javaés, próxima a atual Aldeia Canoanã.  Também 

é um dos lugares do qual saíram pessoas do fundo do rio para o mundo terrestre, sendo 

um deles Kanõanõ, tido como líder que ascendeu das pedras míticas deste lugar em 

tempos antigos.  Existe ainda uma narrativa que faz referência a uma grande serpente 

que vivia no fundo do rio e que impede a viagem do pajé para o Fundo das Águas 

(RODRIGUES,2008, p.334).  

É interessante a forma como as crianças explicam a origem desses animais. 

Primeiramente elas situam o lugar, que é cachoeirinha que tem em Canoanã. Esse é o 

lugar que no passado vivia essa serpente enorme capaz de engolir tudo, mas que agora, 

depois do pajé amarrar sua cabeça, fica escondida, dentro da pedra. 

 

- O mundo subaquático e os lugares míticos nas ijyy/ijyky. 

- E como vocês acham que o povo Iny surgiu? 

 

R2: Todo mundo fala que, todo mundo era uns cara preta por aí. Disse que morava aqui a 

minha avó quando era criança. Aí aqui não era aldeia mais não. Disse que aí um dia veio de 

lá até na aldeia Canoanã. Aí disse que o rio era raso demais. Aí tava com a canoa, a canoa 

não passava, aí chorou. O homem era grande heim, chorou demais aí todo mundo fala que o 

nome dele era Txuiri, chama de Txuiri Hinỹ. Hinỹ é que tava chorano. E lá no canoanã 

também, tinha um índio, não sei quem, todo mundo fala que é meu avô, vô de todo mundo 

né... 

Tabela 11: O choro de Hinỹ. 

Fonte: Narrativas produzidas por crianças da  escola Txwiri Javaé (2013). 

 

 Quando a criança situa historicamente a origem da comunidade Txwiri a partir 

de sua avó (tempo), da aldeia Canoanã (espaço) e do choro do Hinỹ (personagem 

histórico) nota-se a complexidade desta narrativa.  

 Nos anos de 1960, provavelmente durante a juventude de sua avó, após a 

instalação do Posto de Canoanã, os Javaé da Ilha do Bananal foram sendo agrupados no 

aldeamento de Canoanã pelo órgão governamental de Sistema de Proteção ao Índio 

(SPI). Em razão da invasão de latifundiários e da instalação da Fundação Bradesco, os 

sobreviventes das aldeias do interior da Ilha se agruparam em Canoanã, restando apenas 

17 pessoas em Boto Velho e 20 pessoas em Porto Luíz (MENDONÇA, 2008) O choro 

do personagem Hinỹ, que inunda o rio Javaés é que permite o retorno dos índios ás 
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aldeias originais. Momento este que corresponde a retomada do território na década de 

1980 do século passado, onde é atualmente a aldeia Txuiri. 

              

R3: Fala assim né. Disse que lá na Boto Velho, só que é longe da Boto Velho, disse que tem  

um buraco grande assim, se alguém entra dentro disse que vai morrer. Disse que lá dentro é 

escuro, disse que tem um bucado de bicho. Aí, disse que tinha um menino, disse que entrou né, 

aí disse que ficou preso bem na porta. Num tem como saí. Disse que é escuro. Aí viro bicho 

mesmo, aí fica lá dentro. Tem outro que disse que foi, entro, foi lumiano, disse que a coisa caiu 

dentro do bicho de aruanã. Aí disse que fica junto com aruanã. Aí disse que outro mais entro, 

disse que foi andano lá mais pra cima. Disse que é assim, o coisa assim, pra cá tudo de bicho. 

Ele foi lumiano direto aí disse que a lumiação, a vela sumiu. Aí disse que até foi entrano no 

chão. Aí disse que é lugar de...como é que chama aquela coisa que alumia até? 

Tabela 12: A pedra de Koboi. 

Fonte: Narrativas produzidas por crianças da  escola Txwiri Javaé (2013). 

 

 Aqui novamente a criança começa sua história localizando o lugar do evento em 

que ocorre a transformação dos humanos que retornaram, do mundo terrestre para o 

mundo subaquático e se transformaram em bicho. Nota-se a ausência de marcadores de 

tempo específicos. Ela enfatiza que é um lugar escuro e que nada pode iluminar. A falta 

de luz foi um dos motivos desses seres humanos do fundo do rio saírem para o mundo 

terrestre. Em algumas narrativas, esse menino que ficou preso na porta se refere a um 

homem, (Koboi) que, por ser muito gordo, ficou entalado no buraco que dava acesso ao 

mundo terrestre e por isso virou aruanã. 

 Tentando responder a pergunta do nome da coisa que ilumina eu sugeri: vaga-

lume? O bichinho? 
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  R3: É. 

R2: Todo mundo fala que é um ouro, oro que fica lá dentro, aí ninguém chega perto dela. 

Quando vai a água fica enchendo. Aí quando ele sai a água vai abachano de novo. Disse que 

é, naquele tempo ninguém sabia. Sabe, tu já assistiu Titanic? Tu sabe o Jack? Queria fazê um 

filme lá. Perigoso lá né. Disse que a cidade muito pequena demais ele falou. Aí disse que num 

queria não. Tá cobrano muito né. Aí o Jack foi embora. Lá é um rio assim, quadrado né, que 

tem uma pedra assim grande. Aí disse que lá dentro da pedra tem um cachorro, uá, uá, uá. Aí 

ninguém pega a pedra, vai com a voadera ela vai pra cá, quando vai nela ela vai pra cá, pra 

cá, pra cá. Disse que lá né, lá onde tem buraco né, todo mundo fala que qué entra né, até eu 

queria vê como é que é né, se é oro mesmo. O povo qué chegá lá naquele ouro, oro grande 

memo, oro muito. Aquele que ele falô né, um rapaz entrô lá, disse que ele morreu. Morreu 

não, ele viro um bicho, aí fica sentado lá dentro. Fica sentado. Ele num virou bicho, é gente 

memo, mas só que disse que nunca ia saí de lá, se saí ele morria. Aí nunca sai. 

Tabela 13: A Lagoa da Confusão. 

Fonte: Narrativas produzidas por crianças da  escola Txwiri Javaé (2013). 

 

A outra criança então explica que é ouro e que ninguém consegue chegar nessa 

pedra, que se move à medida que nos aproximamos dela, o que provoca a curiosidade 

de muitas pessoas, inclusive a dele, que quer saber como é lá. Quando estive na Lagoa 

da Confusão, cidade do Estado de Tocantins, percebi que entre os não indígenas que 

moram neste município também circulam várias especulações acerca desta pedra, 

incluindo esta ideia de que ela se move quando alguém se aproxima. 

Ao narrar a transformação do rapaz que chegou nessa pedra em bicho, a criança 

tem extrema dificuldade de me explicar esse acontecimento na língua portuguesa, e se 

utiliza de diversas expressões como: ele morreu; morreu não, virou bicho; ele num viro 

bicho é gente memo.  Quando elas falam em bicho perigoso elas estão se referindo aos 

Aõni, que são seres mágicos e não sociais que englobam desde os heróis criadores até 

os monstros antropomorfos. Os Irasó (Aruanãs) fazem parte desta categoria geral Aõni, 

que vivem debaixo das águas e que comparecem nos rituais realizados pelos humanos 

do nível terrestre. Somente o pajé pode controlá-los com seus poderes, pois é 

considerado um bicho perigoso. (RODRIGUES, 2008) 

Perguntei onde ficava este lugar e as crianças me responderam que é na Lagoa 

da Confusão. Quando disse que conhecia esse lugar elas se empolgaram e a narrativa 

seguiu com mais detalhes sobre a vegetação e a geografia do espaço.  Falaram-me das 
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pedras e montanhas que ficam ao fundo da Lagoa da Confusão e do pé de açaí, que fica 

na praia da Lagoa, que é muito visitada por turistas. É um lugar considerado perigoso, 

que tem aruanã e jacarés bravos. De acordo com as crianças, ainda que os Tori desta 

cidade não saibam, quando pescam o pirarucu na verdade estão pegando um Aruanã que 

habita o fundo da Lagoa. Se não fosse o pajé, que tem contato com esses seres mágicos, 

toda a cidade estaria morta.  

 

R3: Você viu uma pedra lá, viu? É pequenininha, desse jeito.  

R2: Aqui tem os pedra lá pra li, por aqui outro pedra grande. Aqui ela é uma montanha grande 

assim... Tu já viu um pé de açaí lá?  Disse que lá o aruanã vai sai da água pra pegá as criança. 

Quem ficá na praia disse que pega pra matá. Tem um corerá. Corerá é um jacaré brabo, corre 

atraz dos outro até morrê. Disse que vai direto né, na cidade memo. Aí fica, fica, aí vai desceno 

de novo, quando desce na água vira um pirarucu. Quando sai da água disse que os tori pega o 

pirarucu de lá né. Mais eles num sabe ainda que é eles né. Se eles soubesse eles matava todo 

mundo lá, aí eles num sabe quem pega eles, por isso. Disse que os pajé, pajé fala pra ele que 

quem é. Disse que pajé num fala pra ele não quem pegô. Fica só falano assim, disse que quem 

pego vai morrer, vai morre. Ele, se o pajé fala a cidade já teria acabado logo. Aí disse que eles 

fica na água memo. Tem que ir com a rede lá no fundo da água. Aí, como eu tava dizeno, lá no 

buraco né, aí disse que lá tem um aruanã. Aruanã. Tem uma estrada assim. Disse que ele nunca 

morre, nem cum a bomba não morre. Aí disse que num morre não. Até existi no Formoso, aí. 

Na estrada. Disse que lá os fazendero atirava nele, atirava nele. Aí botava fogo bem no buraco. 

Aí ele saia assim pra outro mundo. Outro mundo igual o de lá, onde fica os morto parece. 

Tabela 14: Lugares da memória dos conflitos com não indígenas. 

Fonte: Narrativas produzidas por crianças da escola Txwiri Javaé (2013). 

 

 Aconteceu um ou dois casos de índios que morreram nesta Lagoa, o que me 

levou a questionar se não existe uma relação entre estes acontecimentos e os perigos que 

as crianças me descreveram. Também aqui elas apresentam a relação dos Javaé com as 

cidades próximas da Ilha do Bananal, marcadas pelo episódio em que os fazendeiros do 

município de Formoso do Araguaia tentam matar o Aruanã, mas não conseguiram. 

 Para cada saída do mundo subaquático há uma narrativa mítica. Os ancestrais de 

Tanỹxiwè e dos Tori (os brancos), por exemplo, saíram da Lagoa da Confusão, como 

foi referido pelas crianças. Os xamãs, ou pajés, trazem os aruanãs (a maioria são 

humanos que permaneceram no fundo das águas) para serem alimentados aqui, os quais 
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tomam a forma de dançarinos mascarados em um ritual que dura boa parte do ano. Só 

que esse aruanã é uma coisa perigosa, sagrada, um segredo e quem errasse ou fizesse 

mal ao costume de hoje, essa própria pessoa ia ser morta (RODRIGUES, 2008, p.83)  

As crianças têm um profundo conhecimento destas narrativas e em alguns 

momentos incluem suas próprias percepções acerca de alguns acontecimentos, como no 

caso da história da vaca e no trecho em que inclui o personagem Jack, do famoso filme 

Titanic, para ilustrar a importância da Lagoa da Confusão e facilitar minha compreensão 

da história que estava contando.  

 

- Marcadores temporais das ijyy/ijyky. 

Todas as narrativas se iniciam com a expressão ―Disse que‖ ou ―Todo mundo 

fala que‖, que podemos interpretar como uma forma das crianças trazerem o narrador 

dessas histórias, que podem ser os anciãos ou algum parente, como foi referido nos 

textos: meu tio; o cacique etc. Aqui levantamos outra questão. Ao ler as narrativas 

coletadas por Patrícia Mendonça, o narrador não se utiliza dessas expressões: 

 

(...) Ele fez a roça, porque era casado. Como era no escuro e ele não 

sabia para onde ia, amarrava uma corda na cintura...Nessa hora,era 

para ela e os sogros recolherem a corda... Chegou o tempo da safra, 

ele plantou batata, milho, mandioca... até que num determinado tempo 

a sogra reclamou... (RODRIGUES, 2008, p. 52) 

Existe diferença nas formas de narrar entre a criança e o ancião? Porque nas 

narrativas dos anciãos essas referências linguísticas, principalmente a ―diz que‖, 

raramente aparecem? 

Continuando nossa conversa perguntei às crianças: quem quer contar uma 

história? Quem pode me dizer o que é Ijyy?  

 

R2: Tempo passado. Antigamente. Antigamente eu morava lá no Formoso. Aí minha vó 

morava aqui e minha mãe falô pra eu mora aqui. Aí cresci aqui.  

Tabela 15: Marcas temporais das ijyy/ijyky. 

Fonte: Narrativas produzidas por crianças da escola Txwiri Javaé (2013). 

 

Aqui notamos que antigamente é um marcador temporal, mas que pode se referir 

tanto a um passado mais distante, quanto a um passado recente, como a história de vida 

da própria criança narradora. 
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-Perguntei se elas consideram as Ijyy importantes. 

R2: São. O Tewaxi contou assim pra mim. Disse que naquele tempo o tartaruga era de dois 

cabeça. Aí disse que todo mundo pescava, acabou a tartaruga de duas cabeças todinho, num 

sobro nenhuma. Aí disse que sobro uns cabeça, umas perna. Aí disse que num sei quem, 

naquele tempo, jogo no rio e ai nascero outra, nascero otra... 

- Então ijyy é história de antigamente. Tem história de agora?  (As crianças demoraram um 

pouco para responderem essa pergunta) 

R3: De agora? Não. 

R2: Eu sei. Disse que o meu primo falô, disse que não era tão muito tempo né, quando ele foi 

lá no outro aldeia lá embaixo Whari Whari. Tu já foi lá? Disse que lá fica um hipopótamo. 

Disse que o homi de Canoanã foi lá e atiro no hipopótamo quando tava fora d‘água né. Disse 

que atiro. O hipopótamo não tava sentino nada. Aí ele entro na água. Era o Cachimbão, ele 

mora lá. Aí o Cachimbão dormiu né. Quando ele acordo o tiro tava bem nele (...) Naquele 

tempo né, morava ali, o hipopótamo.  

- Naquele tempo, faz quanto tempo? 

R2: Não sei não. 

- Foi agora ou tem muito, muito tempo? 

R2: Não tem muito assim não, só um poco. Aí disse que bem aí morava. Naquele tempo 

memo, não naquele tempo memo não (nesse momento há uma entonação de voz), 2010 por aí. 

 

Tabela 16: O que é ijyy/ijyky para as crianças. 

Fonte: Narrativas produzidas por crianças da escola Txwiri Javaé (2013). 

   

É visível que para as crianças expressões como antigamente, naquele tempo ou 

há muito tempo, se referem a períodos não cronológicos, já que a criança conta uma 

história de ‗agora‘ usando o termo ‗naquele tempo‘. É interessante notar que para 

explicar que tempo era esse, o narrador afirma que é ‗naquele tempo‘ que o hipopótamo 

morava ali. Sobre essas expressões, faz-se necessário um estudo mais profundo da 

língua materna. Durante uma aula do curso de Educação Intercultural, um dos alunos 

contou de uma urna funerária, provavelmente de uma indígena Avá-Canoeiro, que foi 

encontrada na Aldeia Canoanã. Quando o professor Elias Nazareno perguntou se ele 

achava que essa urna era recente ou antiga ele respondeu que era recente, porque ela 
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ainda existe. Então, esta é mais uma questão que deverá ser investigada de forma mais 

aprofundada. 

Notamos, portanto, a recorrência de alguns elementos nas narrativas: os diversos 

seres subaquáticos; os humanos que retornam para o fundo do rio; a relação entre 

indígenas e não indígenas; os animais como personagens históricos e a descrição 

detalhada dos lugares míticos. São características intrínsecas à maneira dos Javaé 

narrarem e compreender o mundo, as relações sociais, o corpo e o espaço a partir de 

uma noção triádica. 

 

 
Figura 29: O território da Totalidade.  

Fonte: (RODRIGUES, 2008, p.248) 

 

 Este Mapa explica que a divisão do cosmo para os Javaé se dá em três 

dimensões: Berahatxi (nível subaquático que fica abaixo do leito dos rios e é fechado); 

Ahana Óbira (nível terrestre, do meio, aberto e amplo) e Biu Wètyky (nível celeste e 

fechado). Os três níveis integram Butu Hãwa, ‗o mundo‘. Ainda que separados, ―cada 
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nível e seus habitantes só existem quando pensados em relação aos outros e a um todo 

maior, principalmente porque a totalidade e cada parte relacional são pensadas como 

corpos humanos‖. (RODRIGUES, 2008, p. 246) 

 O espaço terrestre é aberto por ser o único em que ocorrem as trocas de 

substâncias entre os corpos (menstruação, sexo e reprodução) masculinos (associado à 

identidade) e femininos (associados à alteridade), as quais são responsáveis pela 

reciprocidade e sociabilidade. Este fluxo de substâncias coincide com o fluxo do tempo 

e com a mobilidade espacial. Enquanto nos níveis subaquático e celestial os corpos são 

fechados e as substâncias estagnadas, o tempo não passa e tudo continua o mesmo de 

sempre. Neste sentido, o tempo, as mudanças e as transformações só ocorrem quando os 

seres saem do fundo das águas, procriam, se movimentam e se relacionam com os 

outros. São as trocas corporais e sociais entre os diferentes que faz o tempo passar. 

(RODRIGUES, 2008) 

 Notamos que, ao narrar, as crianças demonstraram uma especial preocupação 

com a localização dos lugares. Isso se explica pelo fato de os Javaé atribuírem maior 

valor ás ijyy/ijyky que são localizadas em algum lugar específico da região, atribuindo 

menor validade às narrativas descontextualizadas de alguma referência espacial. Daí 

que a criação das formas espaciais e das paisagens tal como existem hoje, constituem a 

veia narrativa da viagem de Tanỹxiwè. Praticamente todos os lagos, rios ou pontos de 

referência importante na região da Ilha do Bananal e arredores são mencionados pela 

mitologia. ―É como se a ‗realidade‘ de um evento estivesse condicionada à sua 

localização em um determinado espaço‖ (RODRIGUES, 2008, p.211).  

Desta forma, o lugar carrega consigo além da conotação de ‗onde‘ a conotação 

de ‗quando‘. Nas duas extremidades do mundo, aparecem dois conceitos espaciais –nos 

pontos em vermelho- que indicam o lugar de onde entra (Txuu rotena) e o lugar de onde 

sai (Txuu òlòna) o Sol (pessoa que usa o raheto). A trajetória pela qual o Sol percorre – 

a linha vermelha – é denominado Txuu ryy em analogia tanto a ―caminho‖ quanto a 

―boca‖, que é entendida como início da comida dentro do corpo e cujo fim é o ânus. O 

lugar onde o Sol se põe (Txuu rotena) é conhecido como as ―costas do tempo, lugar ou 

mundo‖ ou ―o lado/lugar dos meus ascendentes na terra‖, referindo ao fato de os Javaé 
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habitualmente enterrarem seus mortos no lugar aonde o Sol se põe
16

 (RODRIGUES, 

2008, p. 249 e 250). 

 Como o sol e o rio, o tempo também é pensado a partir da ideia de que ―tudo que 

inicia um movimento retorna às origens, de modo que caminhar para frente é, a partir de 

algum ponto voltar ao começo [...] não se trata de uma volta exata, mas de uma espiral, 

em que cada retorno é também um pequeno avanço para frente‖ (RODRIGUES, 2008, 

p. 254 e 255). As terminologias utilizadas pelos Javaé para o futuro e o passado ilumina 

essa ideia:  

     - antes de ontem_ kanau kanau 

     - ontem _ kanau ou kau 

     - hoje _ wiji 

     - amanhã _ rudi 

     - depois de amanhã _ kanau ou kaukanau kanau         

     (RODRIGUES, 2008, p. 266) 

 

  Como vimos, as ijyy/ijyky engloba todos os acontecimentos do passado como: a 

saída dos seres dos Fundos das Águas; a conquista do sol; a conquista de coisas como 

canoas, flechas, pinturas corporais, arma de fogo; o contato com os Tori; origem e uso 

social dos animais etc. Mas, as atuais relações entre os Javaé e a sociedade envolvente 

alteraram suas noções de tempo?  

 

- O calendário: apropriação e ressignificação. 

 Alguns fatores evidenciam a necessidade dos Javaé se articularem com a 

organização do tempo que orienta as atividades da sociedade envolvente, por exemplo: 

o dia de receber a aposentadoria; registro de nascimento e certidão de identidade; o 

horário dos ônibus que vai para cidade; a própria escola; datas comemorativas, como o 

dia do índio etc. 

 Uma alternativa foi apresentada pelos professores participantes do curso de 

Educação Intercultural para Professores Indígenas (UFG), que já foi mencionado no 

primeiro capítulo, que elaboraram o seguinte calendário: 

                                                           
16

 As mesmas noções de rio acima e rio abaixo orientam ainda a organização espacial das aldeias, como já 

foi referenciado na parte que tratamos da retomada territorial de Porto Piauí. 
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Figura 30 – Calendário Javaé 

Fonte: Fotografia na aldeia Canoanã
17

 

  

André Egídio Pin
18

 buscou junto aos professores indígenas Tewaxi Javaé, 

Samuel Saburue Javaé e Wèrè Javaé, as referências que se expressam neste calendário 

da seguinte forma: 

 

 Janeiro - Hetohokỹ - ritual; Fevereiro – Kutura Rabynymyhỹre – 

quando peixes ficam em cardumes com partes visíveis para fora 

d‘água; Março – Bèòra – rio cheio; Abril – Kutura Ibòkò – quando 

sobe cardume de peixe; Maio – Bèè Bexi – quando o rio para de subir, 

mas se mantem estável; Junho – Kutunni Ibòko – tartarugas sobem o 

rio; Julho – Wyra – começo da seca e temporada de ir para praia; 

Agosto – Kòtu-Sina – tracajás botam ovos; Setembro – Kòtuhi-Sina – 

tartarugas botam ovos; Outubro – Kòtuni Riore Òlòna – filhotes de 

tracajás e de tartarugas saem dos ovos; Novembro – Bèòra Tỹmyra – 

                                                           
17

 Desenho feito por alunos de 8ª série no tema contextual ‗Cosmologia Indígena‘, ministrada em 2013 

pelo professor Samuel Saburua Javaé na aldeia Canoanã.  
18

 Mestrando no curso de História da UFG que também vem trabalhando com a história dos Javaé. 
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começo da cheia do rio; Dezembro – Hukubèrèkè Sòna – plantação de 

melancia começa amadurecer (tradução de Wèrè Javaé em novembro 

de 2013).  

  

 O calendário apresenta-se como uma maneira de intermediar os meses do ano 

com os referenciais indígenas que se baseiam principalmente na cheia e seca do rio 

Javaés. No entanto, estas diferenças, do calendário e do próprio ritmo da vida cotidiana 

das aldeias, pulsam de maneira intermitente principalmente na escola. Existe uma forte 

pressão por parte das secretarias de educação do estado do Tocantins em relação ao 

período das aulas, ao cumprimento dos dias letivos e a entrega de diários e notas. Esta 

tem sido uma luta constante dos professores indígenas para conseguirem o direito de 

professores e alunos participarem das atividades coletivas da comunidade, mesmo que 

estas ocorram durante as aulas, como é o caso da festa de Aruanã.  
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CAPÍTULO 3: CRÍTICAS À TEORIA DA APRENDIZAGEM HISTÓRICA E A 

DIDÁTICA DA HISTÓRIA. 

Esta pesquisa realizada com crianças em diferentes contextos culturais 

evidenciou o que Santiago de Castro-Gomez denomina como ―geopolíticas do 

conhecimento‖, ou seja, os diferentes lócus de enunciação carregam consigo diferentes 

experiências históricas. Experiências estas que são compartilhadas, constituídas e 

legitimadas a partir de distintos parâmetros culturais e epistemológicos.   

Neste momento de reflexão, reconsideramos nossos objetivos iniciais que se 

propuseram a contribuir para a teoria da Didática da História e para complexizar os 

discursos educacionais acerca da interculturalidade no ensino de história.  

 Como já foi explicitado no primeiro capítulo, nas últimas décadas tem-se 

redirecionado os debates acerca da Didática da História, até então compreendida como a 

elaboração e aplicação de técnicas no ensino de história com objetivo de transpor os 

conhecimentos acadêmicos na sala de aula. No Brasil, a redefinição do conceito de 

Didática da História, como campo de pesquisa, trouxe importantes contribuições que se 

traduzem principalmente no reconhecimento da necessidade de tratar as especificidades 

do ensino de história a partir do trabalho do professor em sala de aula e das ideias 

prévias dos alunos. Ao mesmo tempo, evidenciam-se críticas ao descaso que as 

universidades brasileiras relegam ao ensino médio e fundamental, o que muitas vezes 

resulta na produção de uma historiografia que pouco ou nada contribui para pensarmos 

o papel que os discursos e modelos da história reproduzidos oficialmente exercem na 

formação identitária, social e política dos alunos e da sociedade como um todo, na 

escola, nos espaços públicos e nas mídias.  

 A teoria alemã que torna o conceito de consciência histórica um universal 

antropológico e central na Didática da História, tem sido um dos principais referenciais 

nos estudos brasileiros acerca da aprendizagem histórica e tem como autor de destaque 

Jörn Rüsen, o qual sistematiza e ordena os níveis de aprendizagem histórica e de 

consciência histórica.  

 Com relação a nossa problematização: as narrativas das crianças, que se 

constituem em diferentes contextos culturais, podem ser consideradas expressões da 

consciência histórica, ou seja, estas narrativas: 

- formam a identidade? 
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- relacionam passado /presente e futuro? 

- orientam suas ações? 

- tem um alcance que vai além de suas experiências individuais? 

- percebem mudanças e transformações agenciadas pelos seres humanos? 

- compreendem o ser humano e suas relações sociais no tempo e no espaço? 

- a partir de quais referências se constituem essas narrativas? 

 As narrativas das crianças de Goiânia acerca das diferentes matrizes culturais 

que contribuíram em sua formação identitária são essencialmente antropocêntricas e se 

constituem a partir de um eixo principal que é a chegada dos colonizadores. Este eixo 

norteador é contextualizado pela referência ao escambo, exploração do pau-brasil, ao 

personagem histórico Cristóvão Colombo, à escravização de negros e indígenas, às 

tecnologias da época, como os navios (portugueses e negreiros). São marcadores 

narrativos que se constituíram a partir da história oficial, legitimada institucionalmente, 

e presente nos materiais didáticos.  

 Nas narrativas, as referências à natureza e as modificações que ocorreram na 

mesma não aparecem e, em poucos casos se apresenta associada aos indígenas, 

recorrendo ao clássico binômio índio-natureza formulado historicamente pela sociedade 

nacional. Podemos estabelecer ainda uma relação entre este caráter antropocêntrico da 

história e o conceito de biocolonialidade, apresentado por Castro Gómez, que trata da 

relação entre homem/natureza pautada em uma relação de poder que se legitimou pelas 

ciências, pelas políticas e pela reprodução do sistema capitalista a nível global. Desta 

forma, a natureza como exterior a humanidade é passível de ser conhecida e explorada 

como objeto mercadológico, o que ficou demonstrado nas ideias de extração do pau-

brasil. 

 Para se referirem a este período, relativamente distante, não ocorre uma 

marcação cronológica, de forma que se utiliza de expressões linguísticas como 

―antigamente‖ e ―naquele tempo‖ para denotarem um passado relativamente distante. A 

maioria das crianças utilizam essas expressões para iniciarem suas narrativas, 

associando-as ao lugar de referência, no caso o Brasil, o que evidencia uma 

preocupação em especificar quando e onde ocorrem os eventos a serem narrados. 

 Quando trazidas para o presente, estas relações históricas de exploração se 

traduzem em um problema central que é o racismo. A maioria das crianças expõe o 

período colonial como lócus do agenciamento da violência contra negros e indígenas, 
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mas ao pensarem atualmente essas relações, ocorre um distanciamento e mesmo 

aniquilamento das relações entre o passado e presente. O racismo é tido como um 

problema de ordem moral que se define e se restringe ao preconceito de cor. Daí termos 

apenas uma narrativa que problematiza o acesso a terra, ainda assim, sem referências a 

demarcação de terras quilombolas. Neste sentido, os alunos que apresentaram o que 

esperam para o futuro expressaram sua vontade de que o preconceito acabe, pois todos 

somos seres humanos.  

 Ocorre então que os problemas sociais, econômicos e epistemológicos que 

acompanham historicamente as (re)definições identitárias não são abordados pelos 

alunos. Quais são os fundamentos da elaboração de um projeto racial de submissão dos 

negros aos projetos colonizadores europeus? Que papel teve o cristianismo neste 

processo e qual seu legado? O que é racismo e de que forma ele se manifesta 

atualmente? Pode-se considerar a escravização uma forma de racismo? Como negros e 

indígenas compreendem e narram sua própria história?  

 A ausência destes debates no ensino de história aliada as campanhas 

massificadoras antirracistas impossibilita a formulação de respostas mais complexas 

acerca do problema bem como de políticas efetivas de educação intercultural. A 

alteridade da cor impede que se perceba que as diferenças se constituem a partir da 

própria forma de compreender e de estar no mundo. Ela é também, por exemplo, 

temporal. Como vimos, enquanto o relógio exerce uma pressão diária no cotidiano das 

crianças de Goiânia, entre os Javaé não aparece qualquer referência neste sentido. No 

entanto, nas relações que se estabelecem na escola, as orientações das secretarias de 

educação impõe uma organização das atividades escolares a partir de nossos 

referenciais temporais, reproduzindo nos dias atuais a violência epistêmica que marcou 

o período colonial. 

 O apagamento destas questões no ensino de história e nos meios de comunicação 

reduz o problema de tal forma que este passado de violência deixa de ser percebido na 

reprodução das relações sociais no presente. Perceber a colonização como exploração de 

corpos utilizados na exploração de bens comercializáveis e rentáveis para Europa torna-

se a principal linha de orientação na compreensão do passado e dos discursos 

reproduzidos acerca do mesmo, seja na escola ou nos espaços públicos.  

 No caso das crianças Javaé, sempre que iniciam uma narrativa, apresentam 

grande preocupação em mapear o espaço em que ocorre o evento, citando inclusive 
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detalhes como ‗pé de açaí‘, montanhas, pedras, lagos, cachoeiras, estradas. Em todos 

esses espaços, os eventos ocorrem sempre envolvendo seres humanos mágicos, seres 

humanos terrestres e animais que constituem a fauna da Ilha do Bananal, ou seja, estas 

narrativas se constituem para além das dimensões humanas e temporais.  

 Se considerarmos a ‗narrativa histórica‘ como sendo a forma de expressão da 

consciência histórica a partir da interpretação das experiências do homem no tempo, 

acreditamos que a narrativa Javaé pode ser melhor definida como narrativa 

Histórica/Geográfica/Corporal por se situar além da organização e interpretação dos 

acontecimentos no tempo/espaço, bem como por estabelecer o corpo como princípio 

orientador de compreensão do espaço da totalidade, da organização espacial, da vida  

ritual da aldeia e do controle das relações de alteridade. 

 As narrativas são sim primordiais na formação identitária do povo Javaé, mas 

centralizar a importância das narrativas históricas na formação identitária secundariza 

outros fatores de igual importância, como a língua, a compreensão do corpo, a natureza  

e a orientação espacial.  A língua é o lugar que guarda esses saberes e se constitui como 

uma das principais formas de resistência. A localização dos lugares ‗míticos‘ constitui-

se como princípio legitimador das narrativas e o corpo é o referencial primeiro para 

compreensão de todo o resto, a partir do qual se torna possível pensar o espaço da 

totalidade. Por isso, os projetos nacionais de assimilação ou dizimação dos povos 

indígenas perpassa necessariamente a imposição da língua portuguesa a essas 

populações. Desta forma, é na manutenção da língua materna e nas lutas pela retomada 

das terras originais que residem as principais estratégias de resistência identitária.  

 Tentando responder a outra problematização inicial, questionamos se os tipos de 

aprendizagem histórica elencados na teoria da Didática da História servem para 

pensarmos as narrativas produzidas fora dos padrões educacionais ocidentais: 

 

o aprendizado histórico se deixa então conceber como um processo 

que resulta de diferentes níveis de aprendizado [...] as quatro formas 

de aprendizado deixam-se interpretar como tal nível de aprendizado e 

se ordenar na sequência de tradicional, exemplar, crítica e genética 

lógica do desenvolvimento (RÜSEN, 2010, p. 46 e 47). 
 

- tradicional: repetição de um modelo cultural de vida que permanece na 

mudança temporal; estabelece uma moral inquestionável e torna a tradição fator 

substancial da estabilidade de um povo; 
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 - exemplar: formula regras de conduta e sistema de valores a partir de 

experiências que são generalizadas e tomadas como articuladoras do passado e do 

futuro, (história maestra vitae); 

- crítica: problematiza os modelos culturais e os valores, tornando a crítica uma 

estratégia do discurso moral; 

- genética: aceita distintos pontos de vista e os insere na busca do 

desenvolvimento comum, possibilitando que as próprias mudanças dos modelos 

culturais e da vida se constituam enquanto ferramentas no equilíbrio de papéis. 

(RÜSEN, 2010) 

 É recorrente esta noção em todo trabalho do autor para categorizar não só os 

níveis de aprendizado histórico como também as diferentes narrativas e tipos de 

consciência histórica. Não consideramos a hierarquização destes tipos ideais como 

válidas para pensar as narrativas indígenas porque estas não são construídas a partir dos 

padrões metódicos científicos formulados na tradição historiográfica ocidental.  

 Para chegar a tal conclusão, argumentamos a seguir que os problemas que 

orientaram seus estudos acerca da aprendizagem histórica se baseiam principalmente em 

um contexto histórico marcado por três questões centrais: 1) as críticas pós-modernas à 

racionalidade cartesiana nas ciências e a tentativa de conciliação da racionalidade 

metódica com o humanismo na formulação de narrativas históricas, que permitam o 

diálogo entre os diferentes povos; 2) a necessária e difícil tarefa de se rememorar a 

experiência do holocausto, assunto que por décadas não apareceu nos livros didáticos de 

história alemães; 3) a criação de uma ‗moeda espiritual europeia‘, ―com a qual os povos 

afetados podem se afirmar também culturalmente nos espaços econômicos criados, 

encará-los como seus e se movimentarem como cidadãos e cidadãs de uma comunidade 

política supranacional‖ (RÜSEN, 2012, p.222), aos moldes do euro. 

 Em seu artigo_ „Como dar sentido ao passado: questões relevantes de meta-

história‟ _ Rüsen trata das questões da identidade e dos problemas relacionados ao 

etnocentrismo no interior da história. Define o etnocentrismo como sendo uma 

estratégia cultural, que objetiva efetivar a identidade coletiva através da distinção do seu 

próprio povo e de outros, sendo que a lógica desta distinção se realiza a partir de três 

pontos fundamentais: 

1º A distribuição assimétrica de valores positivos e negativos nas diferentes esferas do 

‗eu‘ e do ‗outro‘, ou seja, minha identidade se constitui a partir da negação do outro;  
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2º A continuidade teleológica ou perspectiva temporal monocêntrica, que 

consiste em uma narrativa mestra tradicional em que o sistema de valores que forma a 

identidade se ampara em uma interpretação do passado de nosso próprio povo. 

Qualquer narrativa de origem distinta ou qualquer desvio do caminho teleológico 

previsto na narrativa mestra remetem a alteridade. Exemplos: o discurso histórico de 

Adolf Hitler, que recorre a origem do povo alemão e em um contexto maior, o discurso 

progressista da modernidade, amparado na ―origem do povo europeu‖ e no decurso 

histórico inevitável acerca de outros povos. 

3º Perspectiva espacial monocêntrica, que consiste na ideia de que nosso povo 

vive no centro do mundo e quanto mais distante deste centro mais negativa é a imagem 

da alteridade. ―Nas margens de nosso próprio mundo vivem os monstros‖ (RÜSEN, 

2009, p.176). 

 

 

Figura 31: Vasizek, Zdenek. L‘Archéologie, L‘Histoire, Le Passé. Chapitres sur la 

Présentation, L‘Èpistemologieet l‘Ontologie du Temps Perdu. Sceaux 1994, p. 116.  

Fonte: (RÜSEN, 2009, p. 177) 
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Atribuir a todas as populações do mundo o princípio de que a formação da 

identidade se dá necessariamente a partir de uma perspectiva etnocêntrica é uma atitude 

tão precipitada quanto etnocêntrica, já que tem como referencial as profundas marcas de 

produção historiográfica europeia, sem apresentar qualquer estudo mais elaborado de 

narrativas elaboradas a partir de outros padrões epistemológicos. Portanto, este conceito 

de etnocentrismo elaborado por Rüsen não se sustenta por dois motivos que se 

evidenciaram em nossa pesquisa. Primeiro,como explica Rodrigues (2008), as 

narrativas Javaé incluem o ‗outro‘ em sua própria dimensão identitária e como condição 

necessária a história de seu povo.  As transformações que ocorreram após a saída dos 

seres do fundo das águas para a dimensão terrestre, não consistem apenas em uma 

explicação das origens identitárias do povo Iny, mas na elaboração de um princípio 

orientador de que as mudanças sempre ocorrem em razão da alteridade que marca tanto 

a relação entre homem e mulher quanto às relações interétnicas: 

[...] tanto a cultura como a pessoa Javaé são vistas como ‗misturas 

puras‘, o equivalente do ‗meio‘ cosmológico: sínteses de fixação e 

transformação, identidade e alteridade, masculino e feminino, interior 

e exterior, embora haja sempre uma hierarquia de valor de pureza 

sobre a mistura, de um extremo cosmológico (rio acima) sobre o outro 

(rio abaixo).  Talvez pudesse ser dito que a pessoa Javaé [...] não se 

espelha simplesmente no Outro nem se torna o Outro ao longo do 

tempo, mas o contém dentro de si própria desde sempre, 

paradoxalmente. (RODRIGUES, 2010,p. 236) 

  

Em segundo lugar, é preciso se levar em consideração as relações de poder que 

marcam o encontro entre diferentes povos e culturas, principalmente no caso dos 

europeus com os indígenas. Eliminar esta dimensão simplifica de forma arrasadora o 

fato de que a relação invasores/invadidos é fator determinante na construção das formas 

de se perceber, negativar, incluir ou dominar o outro. Como afirma Dussel, a narrativa 

histórica eurocêntrica não apenas forjou a identidade europeia, mas a impôs a povos de 

diversas outras regiões do mundo: 

 

el etnocentrismo europeo moderno es el único que puede pretender 

identificarse com la ‗universalidad-mundialidad‘. El ‗eurocentrismo‘ 

de la Modernidad es exactamente el haber confundido la universalidad 

abstracta com la mundialidad concreta hegemonizada por Europa 

como ‗centro‘. (DUSSEL, 2008)  
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Nesta mesma direção podemos avaliar a proposta de interculturalidade de Jörn 

Rüsen, que estabelece o humanismo associado à racionalidade as vias de acesso ao 

diálogo entre as diferentes culturas. Esta é uma noção limitada na medida em que, 

apenas aliar racionalidade metódica, com princípio de humanidade na formulação de 

uma narrativa humanista e salvadora não abala em nada a hierarquização epistêmica 

entre História ciência e história ‗mítica‘, que marcou desde o início as produções 

‗genéticas iluministas‘, que se fundamentaram essencialmente na importância da 

racionalidade metódica na validade das narrativas históricas.  

Mediante a crítica dos pós-modernos e reconhecendo o inegável impacto 

ideológico e político das abordagens objetivistas da história, Rüsen lança mão do 

conceito de narratividade para contextualizar o discurso acadêmico na luta cultural pelo 

poder. A meta-história da narrativa vem problematizar a racionalidade metodológica 

como único princípio e fundamento dos estudos históricos: 

 

Narratividade é um conceito que explica a relação constitutiva do 

pensamento histórico para com as práticas culturais da memória e 

identidade coletivas. Ele mostra que a cognição histórica opera sua 

constituição específica na vida prática mediante sua forma narrativa. 

A interpretação histórica (...) traz a informação do passado, 

empiricamente evidente, para a narrativa. (RÜSEN, 2010, p. 140) 

 

               No entanto, não se trata do abandono da racionalidade na constituição da 

narrativa histórica. Rüsen tenta demonstrar que a objetividade histórica pode ser 

resgatada, explicada e legitimada no contexto de uma teoria narrativista da pesquisa 

histórica em que as evidências empíricas sejam submetidas a critérios conceituais e 

argumentativos na produção histórica de sentido. Esta coerência teórica deve ser 

acompanhada de uma coerência prática que possibilite aos seres humanos elaborar e 

aceitar razões para orientação da vida prática, superar seus conflitos e se ajustar às 

experiências sem a utilização da força. (RÜSEN, 2012, p. 147)  

              Como nos apresenta o modelo proposto pelo autor para a matriz disciplinar da 

história, a ciência da história deve estar em conexão direta com os interesses e carências 

de orientação que se expressam nos níveis pré e paracientíficos. Sendo que o acesso 

metódico ao passado, realizado por historiadores profissionais, possibilita respostas 

orientadoras que devem ser apresentadas na forma de narrativas acessíveis e 

organizadas a partir da explicação e argumentação racionais.  
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Figura 32: Matriz da Ciência da História. 

Fonte:( RÜSEN, 2010, p. 31) 

               

              A principal função do pensamento histórico é a formação da identidade pessoal 

e social, portanto, deve-se buscar uma racionalidade prática que concilie as diferenças e 

tensões no processo de formação da identidade. A pluralidade de perspectivas não é um 

entrave a objetividade, mas sim a realização da função prática das narrativas históricas. 

Mas, sem o princípio regulador da igualdade e da humanidade esta pluralidade se torna 

―choque de civilizações‖(RÜSEN, 2009). Fica a questão: se a intersubjetividade é 

regulada por princípios da racionalidade metódica, como ficam os povos que não 

dominam estes referenciais de produção de conhecimento? 

            Rüsen defende a ideia de que seja possível o estabelecimento de uma 

intersubjetividade, que não exclua a sensibilidade no diálogo, mas que também não 

deixe de ser guiada por determinadas orientações racionais que se baseiam nas 

categorias de igualdade e humanidade. Elabora então três princípios de superação da 

formulação de narrativas etncocêntricas: 

             1º Princípio da equidade: este princípio deve atuar no processo de formação 

da identidade através da diferença entre o ―eu‖ e o ―outro‖ levando-se em consideração 

as diferenças das experiências históricas e objetivar o mútuo reconhecimento das 
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diferenças, devem-se integrar as experiências históricas negativas na narrativa mestra de 

nosso próprio grupo para promover essa ambivalência na autoconsciência histórica 

europeia; 

2º Reconstrução da cadeia temporal das condições de possibilidades: o olhar 

para trás, para o passado, deve possibilitar o entendimento dos projetos e ações, das 

contingências e rupturas. O passado deve perder seu caráter de inevitabilidade deixando 

emergir as possibilidades de escolha. A título de exemplo, cito o caso da criação do 

Estado de Israel, fundamentado em uma narrativa tradicional e articulado a diversos 

interesses geopolíticos do presente. 

3º Policentrismo e a multiperspectividade: No lugar de um único centro 

devemos pensar em uma teia comunicante de lugares.  Neste ponto surge a questão do 

relativismo geral proposto pelos pós-modernos e que deve resultar em uma 

fragmentação da história. Deve-se abandonar qualquer possibilidade de mediar essas 

diferentes perspectivas? Aqui o autor caracteriza a racionalidade metódica do 

pensamento histórico como insuficiente para resolver o problema da 

multiperspectividade e propõe o princípio de humanidade, que deve incluir o valor da 

equidade, no reconhecimento mútuo das diferenças. Toda tradição e cultura devem ser 

avaliadas se e como podem contribuir para inspirar os discursos voltados a comunicação 

intercultural. Para tal os historiadores devem refletir sobre seus próprios parâmetros, 

geralmente formulados em um contexto histórico dado, pois a utilização dos mesmos já 

incorre em uma abordagem etnocêntrica. Trata-se da elaboração de uma teoria, de uma 

reflexão e de uma explicação dos conceitos e estratégias de comparação intercultural. 

Por outro lado, a questão não se reduz ao nível teórico, exigindo do historiador 

sensibilidade e postura política perante a luta pelo reconhecimento entre povos, nações e 

culturas, fatores que muitas vezes são marginalizados nos debates acadêmicos.  

 No entanto, esta multiperspectividade parece não perpassar a própria forma de 

construção dos saberes. É possível desconstruir a hegemonia epistêmica e a 

aprendizagem histórica monocultural sem pensar em um aprendizado que se construa 

com o outro?  Como afirma Fernando Garcês, o eurocentrismo é mais que um processo 

histórico, é uma forma de operar intelectualmente e de construir nossa realidade social.   

Quijano fala em descolonizar as epistemologias para dar espaço a uma nova 

comunicação intelectual, baseada na troca de experiências e de significações que 
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possibilite outra racionalidade, legitimada pela construção intercultural do 

conhecimento e não pela imposição de uma única cosmovisão. (QUIJANO, 1992)  

              Não se trata aqui de uma filiação ao pós-modernistas que reduzem a realidade 

ao nível do discurso, ou da proposição do fim das ciências modernas mas, como afirma 

Dussel, de propor um diálogo não hierarquizado com outras formas de produção de 

conhecimento: 

 

A diferença dos pós-modernos, não propomos uma razão crítica com 

tal; mas sim, aceitamos sua crítica de uma razão violenta, coercitiva, 

genocida. Não negamos a semente racional do racionalismo 

universalista do Iluminismo, só seu momento irracional como mito 

sacrificial. Não negamos a razão em outras palavras, mas a 

irracionalidade da violência gerada pelo mito da modernidade. Contra 

o racionalismo pós-moderno, afirmamos a ―razão do Outro‖. 

(DUSSEL apud WALSH, 1995, p. 75) 

 

  Uma crítica apontada por vários autores ligados ao movimento 

Modernidade/Colonialidade refere-se à fragmentação da dimensão do humano pela 

razão cartesiana, que nega a afetividade no processo de construção do conhecimento. 

Patricio Guerrero Arias parte da sabedoria chamânica que considera os seres humanos 

―estrellas com corazón y com conciencia‖ como fundamento de sua proposta política de 

reconhecimento de outros saberes e como crítica epistêmica a hegemonia da razão.  

 

Hoje sabemos que existimos, não só porque pensamos, senão porque 

sentimos, porque temos capacidade de amar. Por isso, hoje se trata de 

recuperar a sensibilidade, de abrir espaços para CORAZONAR a 

insurgência da ternura, que permitam por o coração como princípio do 

humano, sem que isso signifique ter que renunciar a razão, pois o que 

se trata é de dar afetividade a inteligência. (ARIAS, 2010, p.89)  
 

‗Corazonar‘ as epistemologias é também uma crítica à forma de realização das 

pesquisas científicas cujas orientações teórico-metodológicas, ainda que reconheça a 

subjetividade presente na relação sujeito\objeto, exige do pesquisador um 

distanciamento de seus próprios sentidos.  

Segundo Anibal Quijano a atual crise de paradigmas na Europa resulta da crítica 

da ideia de que o conhecimento é produzido na relação sujeito (indivíduo isolado) e 

objeto (externo e diferente do indivíduo). Sendo o sujeito racional e o objeto 

compreensível a partir da racionalidade do sujeito, resulta desta operação mental a 

elaboração de narrativas por indivíduos que trataram o ―outro‖ apenas como objeto 



109 

 

passível de ser pesquisado. Este fator marcou grande parte das pesquisas por uma 

relação hierárquica entre sujeito/objeto, o que impossibilitou a produção de 

conhecimentos a partir do intercâmbio entre diferentes culturas.  

            Estas questões teóricas devem ser levadas em consideração se pensarmos que, 

apesar da intensidade dos debates acerca das questões etnicorraciais, o que temos 

efetivamente realizado no âmbito educacional não passa da inserção rasteira, muitas 

vezes apresentada como apêndices nos materiais didáticos, da história da África e das 

populações indígenas. Uma revisão curricular do ensino de história deve incluir uma 

reformulação na própria forma de se elaborar as narrativas históricas e na diversificação 

das vozes que as contam.  

           É preciso resgatar a própria formação do moderno pensamento europeu. 

Henrique Dussel, em seu texto Europa, modernidad y eurocentrismo nos propõe: 

reconhecer a importância econômica e epistêmica da América na própria constituição da 

racionalidade/ modernidade europeia e da delimitação geográfica deste continente e 

explicitar a influência do colonialismo nas relações de poder e na construção do 

conhecimento na América Latina. 

 Desta forma torna-se possível compreender que a hegemonia das narrativas 

eurocêntricas se deve não somente a forma como se interpreta o passado, mas a 

legitimação de um único modelo de interpretação que possa ter validade. A base 

cartesiana de legitimação das ciências, incluindo a História e outras ciências humanas, e 

a consequente relação sujeito/objeto provocaram, dentre outras coisas, uma 

fragmentação da dimensão do humano e o surgimento de uma concepção binária de 

compreensão do mundo: homem/natureza; corpo/mente; razão/sentimento; 

homem/mulher e ―o eu‖ e ―o outro‖.  

 Estes binarismos devem ainda ser contextualizados a partir dos impactos 

econômicos que provocam nos países e populações que, apesar de seus saberes não 

serem considerados ‗legítimos‘, os mesmos são disputados por grupos de pesquisas 

empresariais: 

 

Las industrias de la vida (farmacêutica, empresas cosméticas, de 

alimentos, agroindustriales y energia) entran a controlar la base 

biológica y ecossistêmica de la producción social. Hasta el momento, 

el 93% de las patentes há sido outorgado a Estados Unidos, la Uniòn 

Europea o Japón, y tan solo el 3% há sido concedido a ‗países em 

desarrollo‘. Es evidente la tendencia hacia la cooncentración global 
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del poder y del conocimiento y hacia el establecimiento de nuervas 

formas (pós-modernas) de colonialidad. (ROTUNDO; p:64; 2007)  
 

Portanto, não se trata apenas  de incluir na ordem do dia o respeito ás diferenças 

e eleger as populações locais e seus conhecimentos como ―patrimônio da humanidade‖. 

Isso implica em sérios riscos quando pensados no contexto global do sistema capitalista. 

Também não podemos restringir a discussão a delimitações geográficas estanques e 

díspares como Norte, desenvolvido e colonizador, e Sul, colonizado. É preciso entender 

que estamos, em nível nacional, reproduzindo estas formas de ser, estar e compreender 

o mundo. A construção de obras gigantescas destinadas ao fornecimento de energia para 

as grandes cidades do país, como a Belo Monte que atingirá diretamente cerca de 30 mil 

indígenas, ribeirinhos e extrativistas da região, exigem um posicionamento político 

claro. No entanto, nos parece que este problema político e socioambiental é reduzido a 

fatores como o ―apagão em São Paulo‖.  

Segundo Candau, faz-se necessário desnaturalizar uma série de estereótipos e 

pré-conceitos que povoam nossos imaginários, o caráter monocultural e etnocêntrico 

presente nas políticas públicas educacionais e nos currículos escolares, desestabilizar a 

pretensa universalidade dos conhecimentos, resgatar os processos históricos de 

formação das identidades culturais e fomentar a hibridização cultural. Como afirma 

Catherine Walsh, a interculturalidade deve se posicionar para além dos discursos e se 

tornar atitudes a se desenvolverem em ―um espaço de negociação e de tradução onde as 

desigualdades sociais, econômicas e políticas, e as relações e os conflitos de poder da 

sociedade não são mantidos ocultos e sim reconhecidos e confrontados‖ (WALSH, 

2009, p.10 e 11). 

A escola pode ser este lócus e a aprendizagem histórica intercultural um 

importante meio tanto para uma formação identitária intercultural, quanto para 

complexização da capacidade de crítica ás estruturas de poder e de hierarquização racial 

e econômica. Portanto, estas questões aqui apresentadas nos abrem possibilidades de 

explorarmos e formularmos uma Didática da História fundada em nossas próprias 

carências de orientação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Certamente o maior aprendizado que tive nesta pesquisa se refere a construção 

da ideia de que ―falar sobre o outro‖, partindo de nossas referências, é tão mais simples 

quanto redutível que ―falar com‖ e a partir do outro. Não me refiro apenas às crianças 

Javaé, mas também às crianças de Goiânia.  

Nos meus dez anos de professora, esta foi a primeira vez em que me detive de 

forma contundente no que os alunos compreendem acerca do que tratamos 

cotidianamente em sala de aula. A prática de correção das atividades, com vistas ao 

preenchimento das exigências burocráticas educacionais, se torna uma viseira que nos 

impede pensar fora dos parâmetros do que Paulo Freire tão sabiamente denominou 

―educação bancária‖. Ao mesmo tempo, pude vivenciar experiências com outros 

contextos culturais que ampliaram de forma inigualável meus limites de compreensão 

de ser e estar no mundo, de forma que mais que uma pesquisa, este trabalho é para mim 

uma transposição de fronteiras espaciais e epistemológicas. 

Nesta difícil tarefa de avaliar a trajetória de uma pesquisa, considero necessário 

apontar as limitações que se apresentaram e as novas questões que surgiram no decorrer 

do trabalho e que acabaram por serem transformadas em hipóteses.  

Inicialmente, nossas problematizações e hipóteses centraram-se principalmente 

no questionamento e avaliação do alcance do conceito de consciência histórica, que é 

referencial na teoria da Didática da História de Jörn Rüsen para se pensar diversas 

questões: etapas da aprendizagem histórica; tipos de narrativas histórica e a constituição 

de sentido na historiografia. Apresentado como um universal antropológico, o conceito 

de consciência histórica tornou-se referencial nos debates acerca do ensino de história e 

nas pesquisas comparativas das ideias históricas entre estudantes de diferentes países, 

contextos culturais e camadas sociais. 

A ampliação do campo de pesquisa da Didática da História abre espaço para se 

discutir os usos da história para além dos ambientes escolares institucionalizados e 

reconhece o importante papel das mídias e dos espaços públicos nos processos de 

interpretação temporal das experiências humanas no tempo. Neste sentido, o principal 

propósito desta abordagem para o ensino escolar consiste em desenvolver nas crianças 

habilidades cognitivas que lhes permita questionar, de forma metódica e racional, as 

narrativas que lhes são apresentadas pelos livros didáticos, pelas mídias, pelos 
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documentos históricos etc. Estas habilidades, associadas a sensibilidade que fundamenta 

os direitos humanos universais, possibilitaria aos estudantes se constituírem como 

cidadãos capazes de lidar com as diversidades culturais que marcam  as relações entre 

os mais diversos povos do mundo, que se estreitam cada vez mais no mundo 

globalizado.  A aprendizagem histórica ideal, do tipo genética, se fundamenta então na 

capacidade de interpretar as mudanças históricas que ocorreram no passado como 

possibilidade para se projetar um futuro no âmbito da práxis. A mudança se torna a 

principal energia na elaboração de projetos e na construção de uma identidade pautada 

no dinamismo e não na fixidez. 

 Esse caráter essencialmente temporal do conceito de consciência história se 

tornou o eixo principal desta pesquisa pelo fato de que entendemos que há uma 

diversidade de formas de lidar com noções de tempo e que estas relações com o ‗tempo‘ 

são construtos humanos que, por se constituírem historicamente, variam de acordo com 

os contextos culturais. Por isso optamos por identificar como as crianças de Goiânia e as 

crianças Javaé compreendem o tempo.  

Como vimos, um grande número das crianças de Goiânia associaram a noção de 

tempo à natureza. No sentido inverso, o material didático utilizado e mesmo a 

compreensão historiográfica ocidental, enfatizam a necessidade de se humanizar o 

tempo para que este se torne categoria referencial na compreensão da experiência 

humana. A datação é um destes artifícios que permite controlar e localizar em um 

determinado ponto os acontecimentos históricos. Mas quando, pensando sobre o tempo, 

as crianças associam o relógio a suas atividades cotidianas, percebemos que elas não 

orientam suas vidas práticas a partir de uma interpretação do passado histórico e que, se 

projetam algum futuro, este se limita puramente ao âmbito individual. Ou seja, a vida 

prática se associa a uma noção de tempo diferente da forma com a qual a ciência da 

história define este conceito. Aqui também nos surgiu outra questão que se encontra em 

aberto. Até que ponto esta formulação das crianças do que é o tempo se dá de forma 

consciente? Como se processa a consciência? Estas apropriações podem se dar de forma 

inconsciente? 

O segundo instrumental realizado no Colégio Clarentiano, que propôs a 

elaboração de narrativas históricas, demonstrou que as crianças, quando instigadas, 

ampliam seu horizonte de experiência para além do nível individual por meio da 

expressão de ideias formuladas principalmente pela aprendizagem histórica escolar. 
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Decorrem daí expressões como escambo, navios negreiros, navios portugueses, 

escravidão africana e indígena, abolição e quilombos, que são recorrentes nos materiais 

didáticos escolares. Por outro lado, também foi recorrente a centralidade do termo 

racismo, que se apresentou como principal articulador entre o passado colonial e o 

presente, caracterizado pela ideia de um país miscigenado e multirracial. É enfática a 

presença de um discurso multiculturalista, reproduzido nas campanhas televisivas e nas 

novas diretrizes educacionais. Identificamos na análise destas narrativas que as crianças 

internalizam estes discursos sem apresentar qualquer fundamentação histórica das 

relações de poder que constituíram estes estereótipos raciais.  

Acerca desta questão, defendemos o ponto de vista de que a proposta 

multiculturalista veiculada oficialmente na educação é extremamente limitada, pois não 

abala os fundamentos que orientam o ensino de história, ainda marcado por uma história 

eurocêntrica. Se hoje temos a história da Àfrica e das populações indígenas nas escolas, 

estas histórias não são construídas por esses povos, mas por aqueles que ainda possuem 

o controle da produção e reprodução do conhecimento.  

Tentamos contribuir, neste sentido, ao investigarmos como as crianças 

interpretam as relações históricas entre negros, indígenas e europeus no Brasil. A 

proposta de uma aprendizagem histórica intercultural extrapola esta pesquisa e fica em 

aberto para projetos posteriores. Até porque esta deve ser formulada coletivamente, com 

a participação das diversas instituições escolares e de seus integrantes, das 

comunidades, dos movimentos sociais, dos órgãos institucionais etc.  

Sobre o trabalho com as crianças indígenas, nossa motivação inicial, que era 

entender suas noções de tempo e a maneira como constroem suas narrativas, se deu 

principalmente pelo fato de considerarmos limitado, ou mesmo ilegítimo, discutirmos 

aprendizagem histórica a partir de noções universais sem sairmos de nosso próprio 

lócus de vivências e de produção do conhecimento.  

As dificuldades que apresentamos e, de certa forma, enfatizamos, são os 

principais indícios dos limites conceituais que temos e que, se nos impede de 

compreender outras epistemologias também nos impossibilita pensar outro modelo de 

aprendizagem histórica. 

Os caminhos e descaminhos da pesquisa com as crianças indígenas 

evidenciaram que elas percebem as transformações que ocorreram na vida de seu povo, 

principalmente com relação aos objetos de uso cotidiano e da organização atual da 
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Aldeia. Mas dentre todas as coisas não indígenas apresentadas, em nenhum dos 

desenhos o relógio aparece como algo que se impõe e orienta suas relações no 

cotidiano. Como já foi discutido anteriormente, a atual relação que os indígenas tem 

com o tempo se dá a partir das intenções reguladoras de instituições como a escola, o 

cartório, o transporte e os auxílios financeiros (aposentadoria, bolsas etc.). 

Principalmente a escola se torna lugar de embate entre a organização própria das 

comunidades indígenas e as orientações dos órgãos educacionais, de forma que 

atualmente a discussão sobre a orientação própria das atividades nas comunidades 

indígenas se tornou objeto de intensos debates.  

Para além da identificação superficial e descritiva dos desenhos produzidos, 

optamos por contextualizá-los a partir das narrativas históricas Javaé. Esta diretriz nos 

permitiu apresentar outra possibilidade de interpretação pautada no princípio do povo 

Javaé de alteridade, tida não como apropriação do outro, mas como a própria condição 

da constituição da identidade Javaé. A partir desta leitura, questionamos o conceito de 

alteridade apresentado por Jörn Rüsen bem como os limites de suas propostas de 

diálogo intercultural. 

No que consiste as narrativas históricas das crianças, notamos que os principais 

marcadores são os seres mágicos do Fundo das Águas, os lugares de ocorrência dos 

acontecimentos, a vegetação e os animais da Ilha do Bananal. Ou seja, enquanto as 

crianças de Goiânia expressaram narrativas históricas essencialmente antropocêntricas, 

as crianças indígenas estabelecem uma linha de compreensão que não separa os seres 

humanos terrestres dos seres mágicos, assim como não se pautam no binômio homem X 

natureza. 

 Como inicialmente segui uma noção de narrativa histórica centralizada na 

orientação temporal, as recorrentes referências espaciais apresentadas pelas crianças 

foram pouco exploradas no momento da pesquisa empírica, de forma que pretendo 

abordar a importância destes marcadores como fatores de orientação de suas narrativas 

em estudos posteriores.  

Até o momento, esperamos ter contribuído pelo menos para proposição de um 

direcionamento para os debates acerca de uma aprendizagem histórica intercultural que: 

avance para além de um discurso multiculturalista; reconheça a racialização do ser 

humano como fator constituído nas e pelas relações de poder; tenha como princípio de 

diálogo intercultural o diálogo interepistêmico; desihierarquize as diferentes formas de 
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produção e transmissão dos saberes; repense as relações entre homem e natureza; 

estabeleça de forma coerente a racionalidade e a sensibilidade.  

Se nossos limites conceituais existem, faz-se necessário ampliá-los a partir de 

trocas culturais que nos permitam um projeto de educação e de sociedade melhor do que 

temos. O princípio Javaé de história, expresso na Viagem de Tanyxiwe, nos deixa a 

importante contribuição de que só é possível a construção dos saberes através dos outros 

e que, o caminhar pelo mundo é caminhar simultaneamente pelos lugares de nossos 

ancestrais. Caminhar é encontrar com os outros e permitir-se compreender o outro que 

te habita. 
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