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RESUMO
Esta é uma pesquisa autobiográfica sobre meu percurso como
estudante indígena, cotista, no curso de Licenciatura em Artes
Visuais na Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade
Federal de Goiás (UFG). A investigação tem por objetivo reunir
elementos para entender como a narrativa autobiográfica pode
me auxiliar na construção docente, e como a construção
docente pode auxiliar em minha identidade indígena. A
dissertação está estruturada em quatro capítulos. No primeiro,
apresento uma narrativa de momentos do meu percurso como
estudante indígena, passando pelo meu ingresso na UFG,
minha experiência em disciplinas que contribuíram para a
minha formação docente na licenciatura, bem como em
disciplinas da Pós-graduação cursadas na condição de aluna
especial. O segundo capítulo é dedicado aos processos da
elaboração desta pesquisa. Faço uma exposição das intenções
metodológicas iniciais, relato as mudanças que aconteceram e
apresento as perguntas norteadoras da pesquisa. Utilizada
como parte dos procedimentos metodológicos, apresento a
performance “Que memórias me atravessam?”, e descrevo as
atividades realizadas no trabalho de campo. No terceiro
capítulo, analiso as tramas que foram construídas no decorrer
da pesquisa de campo baseando-me em princípios da
Educação da Cultura Visual e, no quarto e último capítulo, teço
as conclusões finais destacando os resultados e,
especificamente, os pontos principais da pesquisa.
Palavras-chave: Autobiografia; Percurso como estudante
indígena; Performance; Educação da Cultura Visual.

ABSTRACT
This is an autobiographical research concerning my career
as an indigenous and quota student in the Visual Arts
undergraduate program at the Faculty of Visual Arts of the
Federal University of Goiás (Brazil). The purpose of the
research is to gather elements to understand how
autobiographical narrative can help me in teacher
construction, and how teacher construction can help my
indigenous identity. The thesis is structured in four
chapters. In the first one, I present a narrative of some key
moments of my career as an indigenous student, focusing
on my admission at the Federal University of Goiás, and on
my experience in courses that have significantly contributed
to my teacher training, as well as in postgraduate courses I
attended as a special student. The second chapter is
devoted to the processes of elaboration of this research. I
make an exposition of the initial methodological intentions,
report on the changes that have taken place and present
the guiding questions of the research. Used as part of the
methodological procedures, I present the performance
"What memories cross me?", and describe the activities
carried out in the field work. In the third chapter, I analyze
the plots that were constructed in the course of field
research based on the principles of Visual Culture
Education. In the fourth chapter, I draw the final

conclusions of my research, highlighting its main points and
achievements.
Keywords: Autobiography; route as an indigenous student;
performance; visual culture education.
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INTRODUÇÃO
Nasci em Coari, no interior do Amazonas em 1985,
mas são poucas as lembranças que tenho da minha
infância. Por esta razão pedi a ajuda da minha mãe com a
expectativa de ativar algumas dessas memórias. Revisitar
esses momentos é algo difícil, não sei se esquecemos
algumas partes dessas memórias ou se evitamos retornar,
reconstruir momentos e episódios de coisas que ainda
doem.
Minha mãe me contou que aos 18 anos ela perdeu
uma oportunidade de ir para os Estados Unidos e, em
seguida, ficou grávida de mim, a primeira filha. O
relacionamento dela com meu pai não deu certo,
aconteceram muitas agressões, inclusive físicas, quem me
relatou isso foi a minha avó. Quando eu estava com pouco
mais de um ano de idade fomos morar em Manaus/AM, na
casa do meu avô, que nessa época ele já estava separado
de minha avó. Em uma pequena casa de madeira
morávamos eu, meu avó, minha tia Neli e minha mãe, que
um ano depois teve o segundo filho. Em seguida, minha
mãe conheceu e se relacionou com um homem do Estado

de Goiás e logo ficou grávida novamente. Ela já tinha dois
filhos (eu) e meu irmão, eram muitas as dificuldades
enfrentadas em Manaus, a comida era escassa, tinha
sempre muita gente para comer. Lembro que muitas vezes
comíamos “xibé” – uma mistura de água, açúcar e farinha
de mandioca, para matar a fome. Minha mãe conta que
quem preparava essa mistura era o meu avô. Diante de
tantos problemas minha mãe decidiu tentar a vida aqui em
Goiás, logo após o nascimento da terceira filha. Viajamos
por volta de duas semanas, uma parte da viagem foi de
barco e a outra de ônibus. Dormimos no chão do barco
porque não havia rede para todos.
Quando finalmente chegamos a cidade de Aparecida
de Goiânia, no Residencial Santa Luzia, o bairro onde
ficaríamos, não havia linha de ônibus, chegamos numa
carroça. Sei que a memória é seletiva e que muitas coisas
são esquecidas propositalmente, mas recordo de atolar os
pés no barro, pois havia muita lama no chão. Eu carregava
um grande urso sujo de pelúcia nos braços, mas não sei
onde arrumei ou ganhei aquele urso.
Ainda de acordo com as narrativas da minha mãe,
estava frio no dia em que chegamos e não tínhamos
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nenhum tipo de agasalho. O primeiro lugar onde moramos

interior de Goiás, e assim tínhamos alimento por alguns

foi na casa do irmão do meu padrasto, o tio Valdeci. A casa

dias. Perto da nossa casa moravam outras pessoas,

era pequena e a família dele muito grande. Conservo na

famílias que viviam com muitas dificuldades financeiras,

memória a impressão de um lugar muito cheio, sempre

assim como nós. Nessas condições, dividíamos a comida

com muita gente. Meu irmão e eu começamos a frequentar

que tínhamos com eles, sempre que era possível.

a escola, mas, como não havia ônibus, íamos a pé. Meu

Depois de alguns anos fomos surpreendidos com o

irmão tinha medo do caminho até a escola, pois para

pedido do dono da chácara para que mudássemos,

chegar até lá tínhamos que atravessar um córrego. Ele

saíssemos de lá. Ele iria se casar e decidiu morar na

chorava muito, mas não havia outro jeito. Depois de algum

chácara. Daí por diante fomos morar em um barraco de

tempo mudamos de casa, fomos morar de “favor”, em uma

lona, montado num lote que a minha mãe havia comprado

chácara. Ficamos por muitos anos nesse lugar e lá nasceu

e parcelado em muitas vezes. Nesse período a minha

o último filho de minha mãe, o Bruno. Nós cuidávamos dos

família estava frequentando uma igreja evangélica e eu

porcos, das galinhas e das plantas, a chácara tinha um

tinha muito medo de Deus, pois eu ouvia e acreditava

córrego, era espaçosa e muito agradável, foi muito bom

como verdade que ele mandava para o inferno todas as

morar naquele lugar. Guardo boas lembranças desse

pessoas que o desobedeciam. Era proibido cortar os

período, porém quando o dono da chácara chegava para

cabelos e eu cortava, mas tinha medo de ir para o inferno.

matar os porcos nós chorávamos, ficávamos tristes,

Durante a minha infância e adolescência passei por

sentíamos a perda dos animais que havíamos ajudado a

diversas situações de violência que foram muito caras para

cuidar. Por outro lado, após matar os porcos e os animais o

mim A primeira vez que me lembro de ter sofrido abuso

dono da chácara nos dava um pouco de carne, que nos

sexual foi quando um amigo da igreja levou meu irmão e

deixava muito feliz. A carne era colocada em uma lata com

eu para uma festa de aniversario. Nesse dia, tivemos que

óleo, o chamado “porco na lata”, uma iguaria comum do

dormir na casa dele e, numa hora da noite, acordei com a
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mão dele dentro da minha calcinha. Esses problemas

muitas mulheres indígenas. Comuns a ponto de serem

continuaram, se repetiram em outras circunstâncias

naturalizadas e, consequentemente, silenciadas. Então me

fazendo-me sentir desorientada, indefesa, sem saber como

pergunto: até quando esses abusos e vários outros

e a quem recorrer. Também sofri abuso por parte do meu

continuarão esquecidos, apagados? Estou revelando,

padrasto, ele tocou meu corpo quando minha mãe se

nessa narrativa, episódios, momentos, situações íntimas e

ausentou para visitar minha família em Manaus.

específicas da minha vida como mulher indígena. Porém,

Um ano depois, quando eu estava com 15 anos eu

os episódios, momentos e situações que rememoro e

quis conhecer meu pai biológico, mas, infelizmente, a

reconstruo com muita dor e angústia, são consequências

situação se repetiu, sofri outro abuso. Demorei 15 anos

de

para contar e partilhar com minha família essas histórias de

direcionada para e, de certa forma, imposta ao grupo social

abusos. Tinha medo do desconforto que isso poderia

que represento. Nesse esforço de me confrontar comigo

causar, de como minha mãe reagiria, mas principalmente,

mesma para fazer esta reflexão, continuo me perguntando

como ficaria seu casamento diante dessa situação. Tive de

até quando essas práticas ficarão protegidas por esse

esperar completar 18 anos para sair de casa, foi muito

silêncio hipócrita e desumano.

uma

prática

de

violência

coletiva

naturalizada,

difícil e doloroso esse período, mas não tive outra opção,

Desde criança, em todos os lugares onde vivi e nas

porque precisava de ter um trabalho para me sustentar.

escolas por onde passei, sempre fui chamada de índia. No

Meu primeiro trabalho com carteira assinada foi em um call

entanto, mesmo reconhecendo em mim e em minha família

center, assim tive condições de morar com uma amiga e

essas

um amigo, onde dividíamos as contas básicas.

momentos ou oportunidades para conversar sobre esse

características

étnicas,

não

me

recordo

de

As mulheres da minha família têm suas histórias

assunto. Lembro-me de uma única exceção, quando minha

marcadas por muita violência e sofrimento e comigo não foi

mãe me contou que nossos familiares, que vivem em

diferente. Essas práticas são muito comuns na vida de

Manaus, e que não gostavam de serem chamados de
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índios. Segundo minha mãe, quando isso acontecia, eles

Abri um processo na Defensoria Pública do Estado de

ficavam bravos porque, para eles, soava como ofensa, era

Goiás há mais ou menos dois anos, mas não tive resposta

o equivalente a serem chamados de selvagens. A

positiva. Viajei até a cidade onde nasci para tentar alterar

associação de características étnicas ao conceito de

meu nome, mas fui informada que seria necessário

selvagem levou minha família a se calar sobre essas

contratar um advogado para solicitar formalmente algo que

histórias e não assumir a sua identidade, a ponto de deixar

considero um direito.

de utilizar o sobrenome indígena Anaquiri. Hoje, são

Ao rememorar o relato de minha mãe, lembro-me do

poucos os parentes que usam esse sobrenome, entre eles,

pesquisador Luciano (2011) ao discutir a negação dos

uma tia que mora no Amazonas. Ela me disse que se sente

índios do Rio Negro em relação à sua condição indígena.

desconfortável

Ele afirma que o índio “[...] tem sangue indígena, parece

ao

ser

chamada

de

índia,

de

ser

considerada “selvagem”, como se fosse alguém “do mato”!

indígena, mas não quer ser indígena.” (2011, p. 203). Hoje,

Essa ofensa é tão forte e marcante na minha

entendo os muitos motivos dessa negação, inclusive

família que quase todos passaram a adotar o sobrenome

porque a história da minha família Kambeba também foi

Marinho como substituição do sobrenome indígena 

marcada por massacres, preconceitos e escravidão.

Anaquiri. Entretanto, faço questão de assinar esse

Os povos indígenas Kambeba, também conhecidos

sobrenome sempre que posso, nos lugares informais que

como Omágua, ou povo da água, estão localizados em

frequento e onde sinto liberdade, nas redes sociais. E

cinco aldeias, sendo quatro na região do médio Solimões e

principalmente em ambientes formais, como nas listas de

uma na região do baixo Rio Negro no Amazonas. Há

presença na universidade como uma forma de tensionar ao

também algumas famílias na cidade de Manaus e outras

menos o meu próprio designo. Apresento-me às pessoas

em terras Ticuna, no alto Solimões. Alguns ainda vivem na

como Mirna Anaquiri, recebo correspondências com esse

Terra Indígena Cajuhiri, localizada no município de Coari.

nome e as pessoas me conhecem por esse sobrenome.

Atualmente, nessa terra habitam cerca de 20 Kambebas,
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20 Miranhas e nove Ticunas1. O povo Kambeba deixou de

identitária altera a forma como escrevo, reflito e estou

se identificar como indígena no século XVIII, por ter sofrido

desenvolvendo esta pesquisa?

muita violência e descriminação. Mas nos anos de 1980 do

Em outras palavras, no trabalho busca reunir

século passado, com o crescimento do movimento

elementos para entender como a narrativa autobiográfica

indígena e com o reconhecimento dos seus direitos, os

pode me auxiliar na construção docente e, como a

Kambebas passaram novamente a se afirmar como

construção docente pode me auxiliar em minha identidade

indígenas e a lutar por suas causas e seus direitos. Desde

indígena. Os objetivos específicos deste trabalho incluem:

então, eles têm assumido uma posição destacada em sua

verificar a relação que construo em sala de aula com

região, pela capacidade de negociação e articulação

as(os) alunas(os), particularmente a maneira como eles me

política. Assumo essa causa, essa luta e mesmo não

veem como professora, refletir sobre minha formação

morando na “terra” dos meus ancestrais, os direitos e

acadêmica e como a relação com as(os) estudantes

deveres indígenas fazem parte das minhas pautas de

influencia a minha identidade indígena.

reivindicação política.

Os métodos que utilizei nesta investigação, foram:

Neste trabalho, procuro tratar de elementos que me

estudos autobiográficos, para discutir como o meu

permitam delinear respostas às seguintes perguntas

percurso e as minhas narrativas podem contribuir para

norteadoras: (1) De que modo minha identidade indígena

minha formação docente; a performance “Que memórias

vem

enquanto

me atravessam?” realizada por mim, como elemento

estudante e professora de artes? E, (2) esta influência

deflagrador de diálogos na pesquisa de campo. Utilizo,

afetando

minha

formação

e

prática

também, experiências vividas na minha formação, pois na
pesquisa
1 Informações retiradas do ISA - Instituito SocioAmbiental - Povos
Indígenas
no
Brasil.
Disponível
em:
<http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kambeba> Acesso em abril de
2017.

autobiográfica

a

memória

tem

papel

de

desencadear reflexões e autorreflexões. Ao usar a
metodologia autobiográfica, me refaço, repenso as minhas

23
experiências e com elas me reinvento, construindo minhas
próprias narrativas (ABRAHÃO 2003, 93).

A dissertação está estruturada em quatro capítulos,
no primeiro, apresento uma narrativa de partes do meu

A pesquisa autobiográfica não utiliza a memória

percurso como estudante indígena de licenciatura na

como um mero registro, mas como um potencial para a(o)

Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de

pesquisadora(o) interpretar suas próprias experiências

Goiás (FAV- UFG) ao ingressar pelo sistema de cotas em

vividas. De acordo com Souza (2007, p. 63), a memória

2009. Relato meu ingresso na UFG detalhando algumas

ganha importância porque o

experiências que contribuíram de maneira particularmente
importante para as minhas reflexões autobiográficas e

paradigma hermenêutico, no qual a abordagem
compreensiva se insere, destaca a importância do
sujeito no seu papel de interprete, onde a memória
tem uma importância fundamental. A lembrança
remete o sujeito a observar-se numa dimensão
genealógica, como um processo de recuperação do
eu, e, a memória narrativa como virada significante,
marca um olhar sobre si em diferentes tempos e
espaços, os quais se articulam com as lembranças
e as possibilidades de narrar experiências (SOUZA,
2017. P. 63).

minha formação docente: as disciplinas Fundamentos da
arte na educação II, ministrada pela professora Irene
Tourinho,

e

Estágio

supervisionado

IV,

sob

a

responsabilidade das professoras Noeli Batista e Alice
Martins.
Apresento uma narrativa visual e minha trajetória até
chegar ao momento atual como estudante de mestrado no

Na medida em que faço uso dessa memória

Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual.

narrativa associada aos princípios da Educação da Cultura

Narro, também, minha experiência como aluna especial em

Visual, fundamento minhas reflexões sobre aprender e

disciplinas cursadas na Pós-graduação em Arte e Cultura

ensinar,

minhas

Visual, nos anos de 2013 e 2015. No início do capítulo 1,

subjetividades. Por fim, também utilizo a análise qualitativa

preliminarmente, faço uma revisão circunstanciada da

para discutir dados produzidos durante a pesquisa de

literatura sobre estudos autobiográficos, tomando como

campo.

levando

em

consideração

as

24
referência as contribuições de Passeggi (2011), Souza
(2008), Delory-Momberger (2016) e vários outros autores.
O segundo capítulo é dedicado aos processos de
elaboração pesquisa. Nele, faço uma exposição das
intenções metodológicas iniciais, dos percalços que
enfrentei ressaltando as mudanças que aconteceram no
decorrer da investigação. Apresento a performance “Que
memórias

me

atravessam?”,

parte

importante

dos

procedimentos metodológicos e descrevo as atividades
realizadas na pesquisa de campo que desenvolvi na
Escola Municipal Benedito Soares de Castro, em Goiânia.
No terceiro capítulo, analiso os dados produzidos no
trabalho de campo dialogando com autores que discutem
os princípios da Educação da Cultura Visual. Por fim, no
quarto capítulo revejo os pontos principais da investigação,
tecendo as considerações finais.
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CAPÍTULO 1
MEU
PERCURSO
COMO
ESTUDANTE
INDÍGENA: UM ESTUDO AUTOBIOGRÁFICO

bio (a vida); grafia (a escrita)”, ou seja, a autobiografia
pode ser entendida como a escrita narrativa de uma
pessoa sobre sua própria vida ou parte dela.
Os estudos autobiográficos tiveram impulso nos

1.1 Estudos autobiográficos: novos caminhos

anos 80 do século XX, a partir do surgimento da
Associação Internacional das Histórias de Vida em

Os referenciais autobiográficos são novos caminhos
que estou trilhando nesse processo de pesquisa ao realizar
o mestrado. Apesar de no Trabalho de Conclusão do curso
de graduação ter desenvolvido uma monografia de caráter
autobiográfico, sinto que agora estou melhor preparada
para lidar com questões específicas, curiosidades e
aprofundamentos propiciados pelos referenciais teóricos e
autores com os quais estou dialogando. Essas referências
ganham um peso maior à medida que avanço na pesquisa
e me dou conta da produção de pesquisadores brasileiros
nesta área.
Começo definindo o termo autobiografia. Segundo
Passeggi (2010, p.107-108), a “palavra autobiografia,
criada na virada do século XIX, revela sua complexidade
na aglutinação dos elementos que compõem: auto (o eu);

Formação (ASIHVIF). Foram importantes as contribuições
de autores como Pineau (2006), Delory-Momberger (2016),
Josso (2006), Nóvoa (2013), Souza (2008), Passeggi
(2011) e muitos outros autores que continuam a construir
essa caminhada.
De acordo com Souza (2008, p. 40), no Brasil, esses
estudos ganharam força a partir dos anos 90 do século
passado com a formação de grupos de pesquisa e
consolidaram-se nos anos 2000 com o

Congresso

Internacional sobre Pesquisa (Auto) biográfica (CIPA). O
objetivo desse congresso é apresentar e debater os
princípios epistemológicos da investigação autobiográfica
na educação, entendendo e colocando a autobiografia,
também nomeada na literatura da área de escritura de si,
como método de investigação e como prática de formação.
Esse congresso (CIPA), juntamente com a Associação
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Brasileira de Pesquisa (Auto) Biográfica (BIOgraph) e a

A investigação autobiográfica, conforme Passeggi

Associação Norte-Nordeste de História de Vida em

(2010), envolve três princípios metodológicos que nos

formação (ANNHIVIF), têm publicado um grande volume de

guiam, a saber:

produção científica (livros, anais e revistas), que mostra o
o primeiro coloca em cena a construção da
realidade pelo sujeito. [...] O segundo focaliza a
linguagem como elemento mediador da construção
da realidade e o trabalho da interpretação dos fatos,
pelo sujeito, ao transformar a vida em texto
narrativo. [...] O terceiro princípio sustenta que a
pesquisa (auto) biográfica, antes de ser uma
episteme, é um posicionamento epistemopolítico (p.
112).

expressivo desenvolvimento da pesquisa nesse campo.
Os estudos autobiográficos encaixam-se em um
movimento geral chamado de “movimento biográfico”, ao
lado de relatos de vida, histórias de vida e biografias em
terceira pessoa – todos com o conceito de ‘vida’ (às vezes
por meio do sufixo ‘bio’) no próprio título. Essas correntes
se sobrepõem significativamente, diferindo em pequenos
aspectos. Por exemplo, todas narrativas podem ser orais
ou escritas. No relato de vida, narram-se fragmentos de
experiência vivida, em primeira ou terceira pessoa. As
histórias de vida são construções narrativas na forma de
lembranças, diários de viagem e crônicas, sobre si ou de
outras pessoas. Biografia é um texto narrativo sobre a vida
de outra pessoa (diferente do seu autor). A autobiografia,
por sua vez, é uma narrativa de alguém sobre sua própria
vida (PINEAU, 2006, p. 338).

Relacionado ao primeiro princípio, a pesquisa
autobiográfica analisa as maneiras em que as pessoas
compõem

estruturas

temporalidade

dos

e

interpretam

contextos

os

espaços

histórico-culturais

na
que

vivencia. O intuito desse campo de pesquisa busca, em
linhas

gerais,

é

ajudar

as(os)

investigadoras/res

compreenderem seu percurso de vida, sua formação
humana no decorrer da história, sua realidade. Busca,
também, ajudá-los a refletir sobre como o sujeito ocupa os
espaços e como atua nele (PASSEGGI, 2011). Ainda de
acordo com Passeggi, a
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seja,
pesquisa (auto) biográfica tem por ambição
compreender como os indivíduos (a criança, o
jovem, o adulto...) e/ou os grupos (familiares,
profissionais, gregários...) atribuem sentido ao curso
da vida, no percurso de sua formação humana
(PASSEGGI, 2010, p. 112, grifos da autora).

(re)construção da história do sujeito, ou seja, essa
(re)construção

se

dá

inevitavelmente

por

meio

da

linguagem que o pesquisador(a) utiliza e a partir do lugar
em

que

pensa

(re)construção

(PASSEGGI,

envolve

um

2011).

Assim,

entendimento

tal
do

pesquisador(a) e da sua realidade a partir de fatores
socioculturais que permeiam essa linguagem e esse
pensar.
O terceiro princípio está relacionado ao fato de que,
na pesquisa autobiográfica, não se questiona se a narrativa
construída pelo autor(a) é verdadeira. Ao colocar sua vida
em um texto narrativo, o (a) pesquisador(a) cria uma
versão de si mesmo(a), que antes não existia, destacando
e refletindo sobre suas experiências e inquietações, ou

de

suas

subjetividades,

formando

posicionamentos. Trata-se de um sujeito atuante que
pensa sobre seu lugar no mundo, tomando consciência
crítica de sua história formando a si mesmo, sua postura
ética e política.
Durante minhas leituras e pesquisas sobre os

Contudo no segundo princípio, a linguagem e o
pensamento estão entre os elementos mediadores dessa

aspectos

estudos autobiográficos muitas perguntas foram surgindo,
inclusive sobre as diversas nomenclaturas que existem em
torno da pesquisa biográfica e autobiográfica. As leituras
despertaram

minha

curiosidade

quanto

ao

uso

de

parênteses em ‘(auto)biográfica’. Passeggi (2010, p. 8),
explica que nas edições do CIPA foi definido o uso dos
parênteses para destacar que nas pesquisas educacionais,
lança-se

mão

de

fontes

tanto

biográficas

quanto

autobiográficas. Matos (2016, p. 61), ao fazer uma análise
de 17 artigos e 12 teses (de doutorado) com temática em
pesquisa biográfica entre os anos 2005 a 2015, deixa claro
ter

encontrado

uma

diversidade

de

abordagens

e

nomenclaturas. Por outro lado, Nóvoa (2013, p. 20) fala
sobre a dificuldade de fazer separações entre autobiografia
e correntes como a história de vida, pois, “é muito difícil
separar

analiticamente

as

distintas

abordagens
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(auto)biográficas, na medida em que elas se caracterizam

que vivo. Analisando e construindo narrações para

justamente por um esforço de globalização e de integração

alimentar minha formação docente e identitária que estão

de diferentes perspectivas”. Ainda com a intenção de

em movimento, parto das minhas experiências em sala de

entender e não querendo definir nomenclaturas sobre a

aula e fora dela porque “entendo a narrativa autobiográfica

temática biografia e autobiografia, me atento para a

como uma metodologia de trabalhar e significar esta

afirmação de Pineau (2006, p. 338) ao dizer que “a

formação” (SOUZA, 2008, p. 38).

flutuação terminológica em torno das histórias de relatos de

Para a formação que busco nesta pesquisa,

vida, biografias e autobiografias são indicativas da

organizo narrativas vividas sobre o meu percurso desde a

flutuação do sentido atribuído a essas tentativas de

infância, tendo como recorte uma percepção recorrente, ou

expressão da temporalidade vivida pessoalmente”.

seja, ser reconhecida pelos outros como indígena. Escrevo

A escolha do método autobiográfico é, em geral,

sobre meu percurso como estudante cotista no curso de

movida por um desejo, bem definido nas palavras de

graduação em artes visuais (UFG) para valorizar minha

Passeggi (2010, p. 112) ao caracterizá-lo como um “desejo

subjetividade como contribuição significativa para a minha

de considerar o que a pessoa pensa sobre ela e sobre o

formação docente. Acompanho os argumentos de Souza

mundo, como ela dá sentido às suas ações e toma

(2008, p. 44):

consciência de sua historicidade”. Escolhi esse método
para esta pesquisa porque reconheço em mim esse
desejo. Em particular, por auxiliar na minha formação
docente e, a partir das narrativas que vou apresentar e
discutir sobre o meu percurso, me perceber como uma
professora com inquietações, incertezas, explicitando a
necessidade de refletir sobre mim mesma e a realidade

Tomar a escrita de si como um caminho para o
conhecimento, numa perspectiva hermenêutica, não
se reduz a uma tarefa técnica ou mecânica. O
pensar em si, falar de si e escrever sobre si
emergem em um contexto intelectual de valorização
da subjetividade e das experiências privadas
(SOUZA, 2008.p. 44).
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Reforçando esta posição, posso dizer que na

sobre as características ou comportamentos de grupos

perspectiva da escrita de si, utilizo a metodologia

sociais específicos ou tipos de indivíduos. O estereótipo é

autobiográfica trazendo meu percurso como estudante

geralmente imposto, segundo as características externas,

indígena, para que essas experiências contribuam para

tais como a aparência (cabelos, olhos, pele), roupas,

minha formação docente.

condição financeira, comportamentos, cultura, sexualidade,
sendo estas classificações (rotulagens) nem sempre

1.2 Por que narrar minha trajetória?

positivas que podem muitas vezes causar certos impactos

Foi durante a disciplina Tópicos especiais em

negativos nas pessoas”. Shohat e Stam (2006, p. 270)

epistemologia: arte e educação da cultura visual (2016/2,

afirmam que a “questão crucial em torno dos estereótipos e

FAV - UFG), ministrada pelo professor Dr. Pablo Petit

distorções estão relacionadas ao fato de que grupos

Passos Sérvio, no Programa de Pós-graduação em Arte e

historicamente marginalizados não têm controle sobre sua

Cultura Visual, que surgiu o interesse em escrever esta

própria representação”.

seção. Referenciais teóricos e discussões durante a

Escrever sobre resistência cotidiana é muito difícil

disciplina me instigaram a pensar sobre a importância de

para mim, mas me sinto responsável por usar essa

questões acerca das histórias de mulheres indígenas.

oportunidade para que no futuro outras mulheres indígenas

Além disso, há o meu próprio desejo de que essa

possam também ocupar esses espaços com suas histórias.

discussão aconteça dentro da academia, trazendo minhas

É angustiante relembrar os momentos em que minhas

subjetividades e gerando discussões no sentido de

subjetividades foram e ainda são engolidas por uma

desconstruir

indígena.

“imagem” que é projetada sobre a mulher indígena (falando

Entendo a noção de estereótipos a partir da definição de

por mim mesma). É com esse sentimento de angústia e

Martinez (2010, p. 1) ao explicar o estereótipo “como sendo

responsabilidade que sigo escrevendo sobre minhas

generalizações, ou pressupostos, que as pessoas fazem

subjetividades e identidades. Estou em um lugar que é a

estereótipos

sobre

a

mulher
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Universidade, onde poucas mulheres indígenas estão e

mulher indígena. As narrativas sobre os indígenas foram

muitas não vão chegar por diversos motivos, seja pelo

feitas

acesso,

pela

interesses? As narrativas existentes sobre os indígenas

impossibilidade de se manter nas Universidades. Hoje

representam qual povo indígena? As mulheres indígenas

temos várias mulheres indígenas fazendo curso superior,

narram seus próprios percursos? As experiências desse

mas os números ainda são pouco representativos.

lugar de narradora(o) têm sido frequentemente ignoradas

pela

condição

social

e

também

por

quem?

Para

quem

e

atendendo

quais

Lutar contra os estereótipos foi uma forma que

ou descritas de modo equivocado em muitos espaços de

encontrei para lutar contra essa violência. Muitas vezes

arte como museus, livros didáticos etc. O mesmo podemos

tenho dificuldades de falar quando sou convidada, eu

dizer da escola, por exemplo, (BARRETT, 2014, p. 57).

sempre choro, pois falar de violência me atinge de uma

Deste modo baseando-se na assertiva de Barrett é

forma profunda, sinto um nó na garganta e as lágrimas

oportuno complementar sua fala por meio da imagem

caem. Mas tenho consciência que mesmo que eu chore

(figura 1) abaixo, extraída do livro Iracema.

todas às vezes que sou convidada a falar sobre a cultura e,
mais

especificamente,

sobre

a

mulher

indígena,

é

necessário dizer que essa violência existe e precisa ser
enfrentada para, talvez, um dia, acabar.
Pode-se perguntar pelo interesse ou importância de
pesquisar minha própria trajetória. Acredito que narrativas
como a minha precisam um lugar de destaque – isto é, a
mulher indígena falando por ela mesma acerca de seus
interesses e aspectos de suas vivências. No decorrer da
história, há pouca representação desse lugar de fala da
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observa que o “Outro”2 é tomado como exótico, levando
isso à reprodução de estereótipos. Percebo muitas vezes
como os povos indígenas são representados em livros
didáticos como um espetáculo para a sociedade. Por que o
interesse nesse espetáculo? Espera-se ou imagina-se uma
cultura

primitivista,

original,

ritualística,

selvagem,

antropofágica, dentro outros estereótipos. Lembro que nos
livros didáticos que estudei na escola, nas raras vezes que
se falava de povos indígenas, assim como na internet e
outros meios de comunicação, retrata-se comumente a
Figura 1. Iracema (1881), óleo de José Maria de Medeiros. Fonte:
Iracema a pura vigem dos lábios de mel. Disponível em:
http://iracemadoslabiosdemel.blogspot.com.br/

mulher indígena nua ou seminua, com longos cabelos, em
lugar paradisíaco, sendo erotizada. A figura 1 é apenas um
exemplo

dentre

vários

outros

que

poderiam

ser

mencionados. Além dos equívocos desses estereótipos,
Na figura acima, a obra Iracema, retratada por José
Maria de Medeiros e popularmente conhecida, apresenta a
mulher indígena nesse “lugar exótico”, nua com ar de
fragilidade. Quantas mulheres indígenas são colocadas em
um lugar exótico? Jagodzinski (2005, p. 690), fazendo uma

poucos se interessam pelos massacres que os povos
indígenas brasileiros enfrentaram no passado e continuam
enfrentando no presente. Há ainda a luta por demarcação
de terra, por acesso ao ensino superior, principalmente na
universidade, espaço que os indígenas têm ocupado, a

reflexão sobre o fetichismo e a busca por autenticidade,
2

“Outro”, aqui, quer dizer aquele(a) que não está em lugar de privilégio
na sociedade; por exemplo, que não é do sexo masculino, branco, com
descendência europeia, heterossexual (HEARTNEY, 2002, p. 65).
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organização e a luta por saúde e educação, dentre outras
demandas.
Os vários espaços que ocupo me fazem pensar sobre
como essas identidades são construídas de acordo com as
relações que estabeleço socialmente. Hall (2015, P. 11),
explica que são muitas as subjetividades e identidades que
uma mulher indígena tem, diferentemente do que os
estereótipos sugerem. Neste contexto, conforme a figura 2
abaixo:
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Figura 2. Cotidiano (2010-2015). Fonte: arquivo da autora.
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Faço
Universidade

referência
realizando

a

mim
uma

como

estudante

intervenção

na

artística,

ministrando uma aula como professora contratada da Rede
Municipal em Goiânia, e como artista realizando a
performance “Que memórias me atravessam?”, no Centro
Municipal de Cultura Goiânia Ouro.

Em casa, estou

comemorando meu aniversário e meu registro geral de
identificação brasileira.
Em continuidade outra mulher que é símbolo de
resistência indígena e me inspira enquanto pessoa,
professora, pesquisadora e indígena, é Tuíra na figura a
seguir.
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Figura 3 Tuíra (1989) foto: Paulo Jares. Fonte: Memorial da democracia. Disponível em: http://memorialdademocracia.com.br/card/povos-do-xingu-seencontram-no-para

36
Tuíra (Figura 3), mulher pertencente ao povo
Mebêngôkre, conhecido popularmente como Kayapó.
Diante da ameaça da construção da hidroelétrica Belo
Monte, no Rio Xingu, ela levantou seu facão para o
engenheiro chefe do projeto, passou a lâmina em seu rosto
e disse: “A eletricidade não vai nos dar a nossa comida.
Precisamos que nossos rios fluam livremente. O nosso
futuro depende disso. Nós não precisamos de sua
represa”. Isso aconteceu em 19893.
Porém as ameaças continuam contra os povos
indígenas,

as

mobilizações

e

denúncias

também.

Recentemente, no dia 18 de setembro de 2017, outra
mulher indígena teve a oportunidade de falar em um dos
maiores festivais de música do mundo  o Rock in Rio.
Sônia Guajajara em imagem no Rock in Rio (figura 4):

3

https://www.brasildefato.com.br/2017/06/12/mulheres-cabulosas-dahistoria-tuira-kayapo/ >Acessado em 20 de setembro 2017
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Figura 4 Sônia Guajajara - Rock in Rio (2017) Foto: Mídia Ninja. Fonte: Mídia Ninja. Disponível em: http://midianinja.org/news/quem-e-aindigena-que-deu-o-papo-reto-sobre-a-amazonia-no-rock-in-rio/
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Sônia Guajajara disse: “Existe uma guerra contra a
Amazônia. Os povos indígenas e o meio ambiente estão

educação

superior.

Somos

mulheres

guerreiras,

indígenas.5

sendo brutalmente atacados. O governo quer colocar à
venda uma gigantesca área de reserva de mineral. E no
próximo dia 20, haverá uma votação no senado, que o
decreto legislativo, pode barrar que pode barrar todo esse
absurdo. Senadores vocês têm a chance de evitar isso. E
nós estaremos de olho! Estaremos de olho porque não
existe plano ‘B’. Essa é a mãe de todas as lutas, a luta pela
mãe terra. O mundo inteiro precisa vir para a linha de
frente.

Vamos

pressionar!

Acesse
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Amazônia.

Demarcação já! Demarcação já!” 4. Ainda existe muita
violência acontecendo com os povos indígenas, mas
também são muitas mulheres indígenas lutando, na linha
de frente, levantando ‘facões’ de várias maneiras. Nós
estamos na luta contras os estereótipos, na luta pela
preservação

das

Terras

Indígenas,

pelo

acesso

a

5
4

http://midianinja.org/news/quem-e-a-indigena-que-deu-o-papo-retosobre-a-amazonia-no-rock-in-rio/ >Acessado em 20 de setembro 2017

100 mulheres indígenas que podemos conhecer
http://radioyande.com/default.php?pagina=blog.php&site_id=975&pagin
a_id=21862&tipo=post&post_id=553
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Frequentemente, sou questionada nos ambientes de

Levando em consideração essas experiências e as

meu convívio sobre a minha identidade indígena. A título

perguntas que me faço enquanto professora indígena, sinto

de ilustração, muitas vezes me perguntaram se sou índia

necessidade de me posicionar politicamente em relação à

de verdade. Ouço piadas por ter mechas azuis no cabelo.

identidade e cultura indígena na escola. Essa atitude pode

Não se espera encontrar uma mulher indígena numa

servir para registrar e denunciar os preconceitos explícitos

cidade como Goiânia, atuando como professora. Quando

e

digo às pessoas que venho do Amazonas, elas sentem um

preconceitos se revelam, dentre outras coisas, na pouca

alívio, pois imaginam que pelo menos eu haveria de ter

presença no espaço escolar de estudos sobre culturas

vindo de um “lugar” de índios. Às vezes me perguntam se

indígenas e na superficialidade desses estudos.

velados

que

nós

indígenas

enfrentamos.

Tais

meus familiares que moram no Amazonas são “civilizados”,

Na disciplina à qual fiz referência no início desta

se eles usam roupas, se falam português, se a aldeia é

seção, encontrei espaço para dialogar sobre minha

“bonita” e acrescentam que adorariam conhecer uma

identidade e meu percurso acadêmico, profissional e

aldeia indígena para descansar a cabeça. Fica claro o

pessoal. Com a escrita de mim, nesta dissertação, reflito

desejo por um tipo de espetáculo. Fazendo uma analogia,

sobre as muitas vezes que silenciei ao mesmo tempo em

trago o exemplo utilizado por Jagodzinski (2005, 690), ao

que

descrever a visitação que acontece nas favelas do Rio de

metodologia autobiográfica vem contribuindo para o meu

Janeiro, onde um ônibus aberto leva pessoas brancas e

posicionamento político. Proponho-me, aqui, a utilizar esse

ricas para fotografar a “beleza” das classes menos

lugar trazendo, por meio do método autobiográfico, as

favorecidas. É latente o desejo pelo exótico, pelo diferente,

minhas experiências e reflexões como sujeito atuante no

pelo índio nu, pelo preto favelado, um espetáculo no qual

mundo. A partir desta pesquisa, tenho a intenção de refletir

se pode fotografar e mostrar a “beleza” dessas pessoas.

sobre o modo como esses estereótipos estruturados por

Com os povos indígenas não é diferente.

uma sociedade dominante podem ser desconstruídos.

percebo

como

nesse

percurso

de

escrita

a
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Por fim, cabe mencionar que esta pesquisa pode

Goiânia, em que pedi as(os) alunas(os) que fizessem um

contribuir para refletir sobre o modo como a Faculdade de

painel com pessoas negras, para conversarmos sobre o

Artes Visuais da UFG, no processo de formação do curso

dia da consciência negra. Uma aluna ressaltou que estava

de Licenciatura em Artes Visuais, me auxiliou a pensar a

com dificuldade de encontrar pessoas negras para

relação da docência com a minha história e minha

construir o painel. Então surgiu a pergunta: por que não

construção identitária. Rabelo ao falar do papel da(o)

existem pessoas negras nas revistas? Penso que um dos

professora(o) mediadora(o), ressalta que o

papéis das(os) professoras/res é instigar perguntas sobre,
por que, algumas histórias/narrativas são apresentadas

professor não é só um trabalhador na sociedade,
ele pode ser um formador de opiniões e um
instigador de discussões. Dessa forma, a sua
tomada de posição interfere não só na sua vida,
mas na própria formação da sociedade. Por isso,
exaltamos a necessidade de que ele tenha
conscientização na sua atuação/escolha profissional
e objetivamos incitar a integração das perspectivas
individuais e sociais na análise dos relatos
(RABELO, 2009, p. 172).

frequentemente e outras não.
Os estudos autobiográficos têm me estimulado a
perceber a importância de ter consciência da minha própria
história e minhas responsabilidades na sociedade.

1.3 Meu ingresso na UFG como estudante indígena
O papel e as decisões da(o) professora(o) em sala
de aula podem influenciar a sociedade se ela(e) questionar
as

narrativas

apresentadas,

possibilitando

as(os)

alunas(os) a pensarem, por exemplo, porque muitas vezes
só encontramos pessoas brancas nas revistas que chegam
a escola. Recordo-me de uma atividade realizada em uma
aula como professora contratada na Rede Municipal de

Passo, agora, a narrar o meu percurso como
estudante indígena. Sempre estudei em escolas públicas,
desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Tive duas
reprovações, a primeira foi na terceira série do Ensino
Fundamental, fui reprovada porque não sabia ler e
escrever. Estudava em uma escola pequena na periferia de
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Aparecida de Goiânia. O nome da instituição era Escola

Estudava no Colégio Estadual Jardim da Luz e nesse

Municipal Joana Angélica, a primeira escola do bairro. Eu

período ocorreu minha segunda reprovação, no segundo

gostava muito daquela escola, eles disponibilizavam

ano do Ensino Médio, em física. Até hoje não aprendi

uniformes e comida, eu gostava daquela roupa nova de cor

física, mas consegui terminar o ensino médio em 2004.

verde e as comidas eram gostosas. Eu não sabia

Nessa escola a professora de português

se

exatamente para que se estudava, mas a escola era um

chamava Regina. Ela falava de poesia, conversava sobre

bom lugar para estar.

as coisas da vida, escrevia com uma letra muito diferente

Na quinta série, fui estudar em uma escola na
cidade de Goiânia. Diziam que essa escola era melhor e eu

no quadro negro. Novamente senti vontade de ser
professora.

já sabia pegar ônibus sozinha. Tive uma professora de

Tentei durante anos entrar na Universidade, mas

história, professora Marta Duarte, que me influenciou

não conseguia passar nem na primeira etapa do processo

muito. Pela influência dela começou a surgir em mim a

seletivo. Minha mãe me ajudou a pagar cursinhos

vontade de ser professora. Ela gostava de fotografia, me

preparatórios para o vestibular. Foram quatro anos

convidou para ir a casa dela e, aos poucos, eu fui me

tentando, até que em 2009 começou o programa UFG -

envolvendo com a disciplina de história. Nas aulas, a

Inclui e, mais uma vez, eu tentei uma vaga como estudante

professora chamava atenção para a questão do mundo,

indígena e finalmente, consegui ser aprovada.

acho que naquela escola, com aquela professora que

Na lista de aprovadas(os) o meu nome estava lá,

comecei a pensar sobre o meu lugar no mundo. No Ensino

mas tinha um asterisco na frente do meu nome () porque

Médio fui para o supletivo, Educação para jovens de

estava entrando pelas cotas. Queria ficar feliz com a

adultos (EJA), um curso noturno. Queria terminar logo os

notícia, pois havia tentado muitas vezes ser aprovada

estudos porque precisava trabalhar. Minha família não

nesse vestibular. Fiquei feliz, mas não pude comemorar

tinha dinheiro para nada e eu queria muito sair de casa.

porque a universidade exigia um documento o Registro
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Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) para

Vandimar Marques Damas. Ele me orientou a ir a

estudantes indígenas. Eu não tinha esse documento e eu

Defensoria Pública e abrir um processo para garantir a

não sabia o que fazer!

vaga na Universidade. Segui essa orientação e novamente

Iniciei um percurso de busca por minhas histórias,

surgia a esperança de poder continuar os estudos. Levei a

pois era preciso uma documentação que comprovasse

certidão de nascimento, o RG da minha mãe e documentos

minha ascendência indígena para efetivar a matrícula. Não

da minha avó. Contei o pouco que sabia da minha história.

tinha ideia de como e por onde começar a buscar

Levei uma foto do meu rosto e o processo foi montado. No

documentos e registros da minha própria história, tendo em

dia em que abri o processo os estagiários que me

vista que minha mãe veio morar na cidade de Goiânia

atenderam falaram que eu poderia começar a estudar, que

quando eu ainda era muito pequena.

aguardasse a resposta indo às aulas. Não tive coragem de

O primeiro lugar que procurei foi a Fundação

ir à aula, sentia medo, me confrontava com a possibilidade

Nacional do Índio (FUNAI) que ainda tinha um posto em

de que tudo desse errado e me perguntava: o que fazer se

Goiânia e era conhecida como a casa do índio. Entrei,

eu começar a estudar e esse documento não for aceito?

conversei, falei do lugar onde tinha nascido e eles me

Tive medo e não fui à faculdade.

informaram que de acordo com a região onde nasci eu

No correr da vida, cada vez mais foi surgindo o

poderia pertencer ao povo indígena Ticuna. Um senhor que

desejo de me conhecer, de saber das histórias não

estava lá na FUNAI falou que podia me ajudar, mas ele

contadas da minha ascendência indígena, da família da

tocou no meu corpo. Eu saí correndo, senti medo, chorei e

qual me afastei há tanto tempo. Na busca por esses

nunca mais voltei naquele lugar. Fiquei desesperada

documentos, eu precisava conhecer minimamente a minha

porque aquele era o único lugar onde podia pedir ajuda.

trajetória. Para registrar a minha ascendência indígena foi

Nesse período de muita ansiedade e incerteza

necessário responder um questionário chamado ‘Ficha de

apareceu uma pessoa muito especial no meu caminho,

levantamento de dados étnicos’. Foram necessárias muitas

43
ligações telefônicas para Manaus, solicitando que minha
avó materna fosse até a Fundação Nacional do Índio
(FUNAI) para responder esse questionário. Minha família
ficou surpresa com meu interesse por histórias que, ainda
hoje, muitos tentam esquecer. Era importante saber o
motivo desse silêncio que muito me incomoda, inclusive
para me posicionar como pessoa, como estudante e agora,
de modo ainda mais importante, como professora.
Aprovada,

tornei-me

a

primeira

estudante

autodeclarada indígena na FAV-UFG (2009). O inicio da
minha graduação foi autorizada pela liminar de um Juiz
(Figura 5). Até que se provasse o contrário eu estava
matriculada. Comecei a estudar depois que as aulas já
haviam começado, cerca de um mês depois, pois a
decisão judicial demorou a chegar até mim. Com essa
decisão judicial comecei a frequentar as aulas. Conversei
com cada professora(o) explicando os motivos do meu
atraso nas aulas. Sentia-me muito insegura porque esse
documento era uma liminar que garantia a vaga até que o
Registro Administrativo de Nascimento de Índio (RANI)
chegasse.
Figura 5. Decisão da Justiça Federal (2009). Fonte: Arquivo da autora.
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A faculdade era um lugar estranho, especialmente

estar] nos entre lugares nos quais ensinar, pesquisar e

para mim como uma aluna que chegou mais de um mês

fazer arte podem se integrar e se alimentar [...]

atrasada no curso. Comecei a refletir sobre o espaço

questionando a cultura que nos rodeia”. Estar nesse

universitário como um lugar de fronteiras, por não ter

espaço é uma forma de questionar a cultura que me cerca,

entrado na Universidade pelo sistema universal, por estar

tentando provocar fissuras, transformando-as em frestas

em um lugar com o qual, até pouco tempo, eu não tinha

para abrir espaços e construir lugares que outros

familiaridade. Esse novo lugar parecia – e ainda parece –

estudantes indígenas também possam ocupar.

não me pertencer, mas nele estou presente, mesmo que à

Cursei a licenciatura em Artes Visuais com duração

margem, como aluna cotista que, ao iniciar o curso de

de um pouco mais de quatro anos, devido à suspensão das

graduação, aguardava um documento para oficializar o

aulas

meu direito de estar ali. Durante o curso de vez em quando

professoras/res e servidores das Universidades Federais.

eu recebia uma intimação, um oficial de justiça me

No segundo ano do curso fui convidada a trabalhar na

entregava em mãos uma solicitação para comparecer na

Rede Estadual de Educação, pois a professora Noeli, da

Defensoria Publica, pois havia uma pessoa fazendo a

Escola Estadual José Juvenal Pedroso, havia passado no

pesquisa e eu precisava levar informações. Esse processo

concurso para ser professora da FAV. Aceitei o convite e,

passou pela FUNAI de Brasília e foi para a FUNAI de

para completar a carga horária, tive que aceitar trabalhar

Manaus. Enquanto o processo corria eu seguia estudando.

em outras escolas. Fazia o curso no turno da manhã e

em

decorrência

de

uma

greve

das(os)

Ocupar esse espaço me fez, e ainda me faz,

trabalhava nas escolas a tarde e a noite. Estava muito

construir minhas próprias histórias a partir de desafios que

envolvida com o trabalho e tinha pouco tempo para estudar

a vida tem me proporcionado. Segundo Tourinho (2015, p.

e pensar no documento que estava aguardando e deveria

232,

suas

apresentar a Universidade. Tinha muita clareza em relação

peculiaridades porque “situar-se nas fronteiras [pressupõe

a uma coisa: não podia ser reprovada em nenhuma

grifos

da

autora),

as

fronteiras

têm
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disciplina. A carga horária do curso era muito pesada, mas
eu precisava concluí-lo o mais rápido possível.
Quando estava prestes a me formar, recebi uma
nova intimação da Defensoria Pública informando sobre
um prazo de 30 dias após a liminar do juiz para apresentar
o Registro Administrativo de Nascimento de Índio (RANI)
(Figura 6). A universidade também estava cobrando esse
documento. Tive muito medo de ser impedida de colar grau
ou que a Universidade não liberasse o meu diploma. O
Advogado da Defensoria Publica fez a defesa, dizendo que
esse tipo de bem, não poderia ser devolvido. O argumento
foi aceito e então colei grau e recebi o diploma de
graduação.
Três meses depois recebi a informação de que o
Registro Administrativo de Nascimento de Índio (RANI)
(Figura 6) havia chegado e estava disponível nos correios.

Figura 6. Registro Administrativo de Nascimento Indígena. Fonte:
Arquivo da autora.
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A emoção era muito grande, não conseguia
imaginar ou acreditar que esse documento havia chegado
e eu o teria em mãos. Algum tempo depois decidi visitar

1.4 Disciplinas que contribuíram para minha formação
docente no curso de licenciatura
Eu queria que minhas palavras de joelhos no chão pudessem ouvir as

minha família em Manaus, na cidade de Coari, na aldeia

origens da terra.

Amanaim. Quando cheguei à aldeia todos já haviam ouvido

Manoel de Barros (2010)

falar de mim. Funcionários da FUNAI e advogados haviam
visitado a aldeia para investigar sobre a procedência das

Durante a licenciatura, todas as disciplinas que

informações que havia declarado na Defensoria Pública em

cursei tiveram um papel relevante para minha construção

Goiânia. O Cacique da aldeia, Victor Gomes Anaquiri,

docente que continua em processo, mas destaco, neste

assinou a documentação exigida para que o (RANI) fosse

texto, duas delas que contribuíram diretamente. Essa

emitido. Hoje o processo seletivo de ingresso indígena nos

escolha se deve ao fato de que essas duas disciplinas – a

cursos de graduação da UFG são bem mais simples.

saber, Fundamentos da arte na educação II, conduzida

As(os) estudantes indígenas apresentam uma carta da

pela professora Irene Tourinho, e Estágio supervisionado

comunidade a qual pertencem pertencente e podem fazer

IV, conduzida pelas professoras Noeli Batista e Alice

a matrícula.

Martins – foram particularmente provocadoras para mim,
em termos de reflexão sobre minha identidade indígena e
docente.
Fundamentos da arte na educação II foi uma das
disciplinas do meu segundo semestre na universidade.
Durante essa disciplina houveram muitas atividades
relacionadas ao eixo temático arte na educação. Uma das
atividades propostas, que teve como título “Autobiografia”,
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foi a escolha de seis imagens que me motivaram a fazer o
curso de Licenciatura em Artes Visuais e que poderiam ser
usadas em uma aula de artes (Figura 7). Eu tinha que
propor uma forma de utilizar essas imagens em uma aula
ministrada por mim. Então escolhi como primeira imagem o
documento que é a liminar judicial (Figura 5). Há seis anos
eu falava da minha identidade indígena e sobre como
desenvolver a prática docente a partir dessa identidade.
Esse era o meu ponto de partida para dialogar acerca da
cultura indígena na escola.
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Figura 7. Autobiografia 2009. Fonte: Arquivo da autora.
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As outras imagens escolhidas (Figura 7) também
tinham suas importâncias. A segunda imagem é de uma

docente ficou latente ao longo de todo o curso de
graduação e agora é o tema da minha pesquisa.

pessoa muito importante nessa caminhada, Gabriel Lyra,

Durante a graduação, todas as disciplinas de estágio

que me apresentou a possibilidade de estudar na FAV. A

foram muito importantes para conhecer o espaço escolar e

terceira é uma imagem do filme “Dançando no escuro”, que

relacionar os conteúdos com a prática dentro da escola,

me fez pensar nas injustiças sociais. A quarta, a obra

ainda mais porque no segundo ano de curso (2010) eu

“Mulher chorando”, de Picasso, que vi em uma exposição

comecei a trabalhar como professora contratada pela Rede

de arte em São Paulo. Essa imagem me provocou muita

Estadual de Educação de Goiás. Destaco, entretanto, o

curiosidade e despertou em mim o desejo de estudar arte.

Estágio supervisionado IV, o qual veio resultar no meu

A quinta imagem, uma câmera fotográfica de rolo de filme,

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em 2013. Quando

escolhi pelo fato de a fotografia me chamar muito atenção

apresentei o projeto para o TCC, vinculado a essa

como

está

disciplina, para alguns a ideia pareceu inviável naquele

diretamente relacionada à minha pesquisa autobiográfica.

momento, pois requeria acompanhamento de uma das

Por fim, também escolhi a obra de João Colagem, que me

professoras da disciplina. Porém, a professora Noeli

despertava para os trabalhos manuais.

Batista aceitou o desafio de me acompanhar até a Escola

registro

e

memória.

A

memória,

hoje,

Hoje percebo que essa atividade foi importante para

Indígena São José, na aldeia Sangradouro – MT, do povo

meu Trabalho de Conclusão de Curso, que teve como título

A'wẽ Uptabi, para que a pesquisa fosse realizada.

“A história de Anaquiri e também os encantamentos pela

Futuramente ela se tornou orientadora do meu TCC.

cestaria Xavante” (Silva, 2013), que foram semente para o

Cheguei a essa escola por ter sido convidada a

meu atual projeto de pesquisa no mestrado. O tema da

participar

do

projeto

de

extensão

Aldeia

Digital,

minha identidade indígena em relação à minha formação

coordenado pelo professor Rafael Coelho, da Faculdade
de Comunicação (UFG). O projeto aproximou-me da
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comunidade de Sangradouro, especialmente das mulheres
A'wẽ Uptabi. Nessa comunidade, pude desenvolver meu
TCC sobre a cestaria xavante e, principalmente, refletir
sobre como se ensina e como se aprende na cultura do
povo A'wẽ. (Figura 8).
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Figura 8. Estágio supervisionado na escola indígena São José, em Sangradouro – MT, 2013. Fonte: Arquivo da autora.
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A escrita do TCC foi desenvolvida na primeira
pessoa, falando da minha relação com esse povo indígena.
Minha proximidade com as mulheres aconteceu rápido.
Logo estávamos indo para o mato buscar broto de buriti
(Figura 9).
Aprendi muito com o silêncio de cada mulher A'wẽ
Uptabi, com falas nos olhos. A cestaria xavante se aprende
no silêncio, no olhar, no cotidiano da vida A'wẽ Uptabi.
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Figura 9. Preparo do broto de buriti para a cesta xavante, 2013. Fonte: Arquivo da autora.
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Durante essas vivências, aproximei-me de mim

mediadoras de significados e posições discursivas que

mesma, da minha identidade e, sobretudo, refleti sobre a

contribuem para pensar o mundo e para pensarmos a nós

minha formação docente. Estava ali, realizando um TCC

mesmos como sujeitos”.

com mulheres indígenas, mediando uma ação pedagógica

Aprender com o silêncio das mulheres A'wẽ,

dentro de uma escola indígena. Estava também refletindo

participando da colheita do broto do buriti com os pés

sobre a disciplina arte, o fazer da cestaria xavante dentro

atolados até o joelho no brejo, sentindo chuva sobre os

de um espaço institucionalizado de aprendizagem. Pensei

rostos e o facão na mão, é aprender a partir da

no fato de que a aula de arte há algum tempo tinha sido

subjetividade, de encontros sensíveis (Figuras 10 a 15).

retirada do currículo da escola, por medida de redução de
gastos. Foi um momento de muita relevância nessa
construção docente que estava e ainda está em processo.
A Educação da Cultura Visual, durante a graduação
e agora no mestrado, tem possibilitado reflexões e
conhecimento para minha formação docente e identitária.
Na Educação da Cultura Visual, tenho refletido sobre a
construção de sentido, para que minhas subjetividades
possam ser um ponto importante na construção docente
proporcionando-me reflexões sobre o mundo e o meu lugar
.

nele. As imagens deste texto são narrativas construídas a
partir de encontros de subjetividades.
Como afirma Hernández (2011, p. 33), “as imagens
e

outras

representações

visuais

são

portadoras

e
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Figura 10. Narrativa Visual – Mulheres A'wẽ, 2013. Fonte: arquivo da autora.
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Figura 11. Narrativa Visual – Mulheres A'wẽ, 2013. Fonte: arquivo da autora.
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Figura 12. Narrativa Visual – Mulheres A'wẽ, 2013. Fonte: arquivo da autora.
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Figura 13. Narrativa Visual – Mulheres A'wẽ. 2013. Fonte: arquivo da autora.
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Figura 14. Narrativa Visual – Mulheres A'wẽ, 2013. Fonte: arquivo da autora.
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Figura 15. Narrativa Visual – Mulheres A'wẽ, 2013. Fonte: arquivo da autora.

61
Entendo como encontros sensíveis o envolvimento

nossos trajetos fortaleceu o trabalho com aquelas mulheres

que acontece entre professoras(es)/pesquisadoras(es) com

criando uma relação silenciosa, porém, sensível. Tourinho

os sujeitos da pesquisa. Eles acontecem no cotidiano da

e Martins (2010, p. 75) afirmam que em se tratando de

escola, da vida, no trabalho de campo. São situações,

pesquisa “não há vias pré-definidas, a experimentação é

episódios, momentos em que as coisas acontecem ao

uma aliada e o acaso deve ser considerado”. Não há como

redor, com as pessoas, como parte das simples rotinas ou

não se envolver por inteiro em um trabalho quando os

afazeres do cotidiano.

sujeitos vão buscar o material para a aula debaixo de

Quando cheguei para realizar a pesquisa de TCC na

chuva.

Aldeia Sangradouto, no dia 15 de maio de 2012, o dia

Esse compartilhamento de interesses tornam os

amanheceu nublado e chuvoso. Achei que não apareceria

encontros sensíveis deixando-nos com os ouvidos e corpos

ninguém devido à chuva que caiu durante a madrugada.

atentos ao que o cotidiano pode nos trazer. Torregrosa

Acreditei que, pela manhã, as mulheres não iriam buscar

(2016, p. 308) fala sobre a necessidade de recriar um

os brotos de buriti. Surpreendi-me quando vi aparecer a

conhecimento sensível como elemento “revelador da

primeira mulher com o facão nas mãos, debaixo da chuva.

necessidade de religar-se aos processos de pesquisa e às

Naquele momento pensei “quando marcar compromisso

pessoas que os constituem”.

com as mulheres Awē, vá! Pois, elas vieram, mesmo

Reconheço que os encontros sensíveis não são

debaixo de chuva”. Para mim, esse fato da chegada das

frequentes e dependem da índole, do temperamento e da

mulheres foi incrível, pois senti que “tudo” daria certo

generosidade da(o) pesquisadora(o). São muitos os

(SILVA, 2013, p. 37).

motivos e as condições que os inviabilizam no processo

Essa

situação

ou

episódio,

me

fortaleceu

educativo: as concepções de educação, a estrutura e o

emocionalmente criando uma sensibilidade silenciosa entre

espaço físico escolar, as demandas que sobrecarregam e

eu e aquelas mulheres. A presença da chuva durante

afligem as professoras(es) e assim por diante. Mas nesta
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pesquisa de caráter autobiográfico, me proponho a me

que é feita por nós mulheres indígenas, com o intuito de

construir como uma professora sensível que envolve e

“colocar as políticas de subjetividades como um espaço

valoriza as subjetividades dos sujeitos que, por escolha ou

central para explorar, debater e gerar relatos visuais e

por acaso, participam, mesmo que temporariamente, da

performativos

minha caminhada e trajetória de vida.

hegemônicos” (HERNÁNDEZ, 2011, p. 43).

Essas
durante

o

experiências
Estágio

pedagógicas

Supervisionado

IV

vivenciadas
contribuíram

diretamente para a minha construção docente e identidade
indígena.

Proponho-me

com

esta

narrativa

que

dialoguem

e

contestem

os

Após construir essa narrativa visual, reflito a partir
das perguntas que a cultura visual propõe, para auxiliar na
minha formação docente e identitária:

visual
O que você vê nesta imagem? Qual história conta
esta obra? [...] O que vejo de mim nesta
representação visual? O que diz esta imagem de
mim? Como essa representação contribuiu na
minha construção identitária  como modo de verme e ver o mundo? (HERNÁNDEZ, 2011, p. 38).

comunicar uma forma de ensinar e aprender sobre a
cultura indígena, uma alternativa à forma romântica e
distante dos contextos relevantes, buscando provocar
outros olhares. A saber,

É a partir das minhas próprias experiências e
a contribuição principal da perspectiva da cultura
visual é propor [...] uma mudança de foco do olhar e
do lugar de quem vê. A tradição do olhar ocidental
sobre a arte e as imagens se construiu em direção
ao objeto (considerado como texto a ser decifrado)
ou ao sujeito (a partir de sua concepção de autor
individual) que a produz (HERNÁNDEZ, 2011, p.
35).

narrativas,

vividas

coletivamente,

que

tanto
começo

individualmente,

quanto

a

minha

pensar sobre

construção de sentido, percebendo-me presente nas
imagens e narrativas do cotidiano que vivencio. Vou, desse
modo, apresentando o meu olhar e adquirindo espaços

Trata-se de uma forma de olhar para cultura

para minhas subjetividades. Este olhar pode me trazer

indígena que não está nos livros didáticos, uma narrativa

segurança para um lugar de professora sensível, assim
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podendo auxiliar nas construções de sentido de outras(os)

ministrada pelo professor convidado Fernando Miranda. A

estudantes com quem compartilho a sala de aula.

primeira e a terceira foram particularmente marcantes para
minha formação e para chegar a atual investigação.

1.5 Minha trajetória como aluna especial na PósGraduação e a performance “que memórias me
atravessam”

Na disciplina Tópicos Especiais em Arte e Cultura
Visual, como avaliação, foi solicitado uma narrativa visual
que partisse da imagem da personagem em quadrinhos
Mafalda (Figura 16).

Quando terminei o curso de graduação, em 2013,
logo comecei a trabalhar na Rede Municipal de Goiânia
como professora de contrato temporário. Com a intenção
de continuar estudando e fazer a pós-graduação stricto
sensu, ou seja, o mestrado, cursei três disciplinas como
aluna especial. O Programa de Pós-Graduação em Arte e
Cultura Visual disponibiliza um edital que permite alunas e
alunos cursarem uma disciplina por semestre sem vínculo
institucional. No primeiro semestre de 2013, cursei a
disciplina que a professora Irene Tourinho ministrou,
Tópicos Especiais em Educação Visual. No segundo
semestre de 2013, a disciplina Tópicos Especiais em Arte e
Cultura Visual, ministrada pelo professor Graça Veloso. E,
no primeiro semestre de 2015, Acontecimientos Visuales y
Mediaciones

Pedagógicas

en

el

Espacio

Urbano,
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Esse exercício foi muito importante para esta
análise, pois me proporcionou a refletir sobre minha
formação e percurso como estudante indígena. Assim fui
desenvolvendo a ideia do pré-projeto de mestrado, que
consolidou nesta pesquisa.
No ano de 2013, participei do processo seletivo para
o mestrado, mas tive muita dificuldade na prova de língua
estrangeira (inglês), não sendo aprovada. Durante esse
mesmo ano me preparei para o processo seletivo e criei a
expectativa de que seria aprovada. Segui trabalhando
como professora de contrato temporário, no ano de 2014,
em dois períodos, na Rede Municipal. A grande carga
horária (60 horas, sendo 30 pela manhã e 30 pela tarde)
me impossibilitou de novamente participar como aluna
especial do Programa e me impediu, também, de participar
do processo seletivo em 2014.
No ano de 2015, foi implementada na Universidade
Federal de Goiás (UFG) a política de ações afirmativas
para pretos, pardos e indígenas na pós-graduação stricto
sensu

(Resolução Aprovada

no

CONSUNI/UFG

em

Figura 16. Narrativa visual “Professora / Pessoa em

25/04/2015). Vale destacar que a UFG foi primeira

Construção”, 2009. Fonte: Arquivo da autora.

instituição pública do país a implementar o sistema de
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cotas na pós-graduação6. Novamente eu começava a me

Como professora, fico muito inquieta quando chego

preparar para a seleção do mestrado. Entrei pela terceira

à sala de aula e as(os) alunas(os) me perguntam se ainda

vez como aluna especial no Programa participando da

existem índios, se índio mata, se na minha aldeia as

disciplina

crianças colocam a mão dentro de uma luva com formigas

Acontecimientos

Pedagógicas

en

Visuales

el Espacio

y

Urbano.

Mediaciones
Durante

essa

(ritual indígena do povo Sateré-mawé visto na TV), como

disciplina, construí, juntamente com Cássia Oliveira, a

se todos os indígenas fossem iguais. Essas perguntas

primeira versão da performance “Que memórias me

levam-me a pensar sobre minha formação docente, como

atravessam”, performance que atualmente utilizo como

os meus alunos me veem e como eu me apresento em

parte dos procedimentos metodológicos utilizados nesta

sala de aula e alhures. Nesse sentido, sinto a necessidade

dissertação.

de me conhecer e me posicionar em relação às minhas

Após ter sido aprovada para o mestrado, em 2016,
me propus a narrar e refletir sobre alguns momentos e
aspectos do meu percurso pessoal e profissional. Ao

construções de subjetividade, como discutido na seção 1.1.
dessa dissertação.
Segundo Delory-Momberger o

assumir tal posicionamento, reafirmo minha convicção de
que

essa

reconstrução

autobiográfica

trata

sobre

contribuições significativas para a minha formação que
podem ser úteis para outras professoras/es.

6

Aprovado sistema de cotas para pós-graduação na UFG
Instituição é a primeira universidade pública do país a adotar cotas
para pretos, pardos e indígenas em todos os cursos de mestrado e
doutorado. https://jornalufgonline.ufg.br/n/80663-aprovado-sistema-decotas-para-pos-graduacao-na-ufg > Acesso em setembro de 2017.

campo do conhecimento da pesquisa biográfica é o
dos processos de constituição individual (de
individuação), de construção de si, de subjetivação,
com conjunto das interações que esses processos
envolvem com o outro e com o mundo social
(DELEROY-MOMBERGER, 2016, p. 136).

Nessa medida, minha constituição pessoal, como
indivíduo, e profissional, como professora, estimulam-me a
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reconstruir, mesmo que parcialmente, aspectos da minha

diferenças,

colocando

em

perspectiva

as

suas

trajetória como estudante cotista na FAV-UFG.

subjetividades e os diferentes contextos nos quais vivem.

Ao rememorar momentos dessa trajetória, vejo-me

Essa percepção ganha força e me impulsiona a

e sinto-me um indivíduo e uma profissional em permanente

rever, rememorar e reconstruir aspectos das narrativas que

construção. Pensando sobre minhas várias identidades

me trouxeram até aqui, que me constituem como pessoa

que

que continua a aprender, a pesquisar e atuar de maneira

foram

e

estão

sendo

construídas,

passo

a

compreender melhor a posição de Woodward (2014)
quando discorre sobre identidade e diferença. Para
Woodward (2014, p. 13) a “identidade é, na verdade,
relacional, e a diferença é estabelecida por uma marcação
simbólica

relativamente

a

outras

identidades”.

Essa

marcação simbólica é a forma que damos sentido as
nossas relações no mundo. Woodward explica que a
identidade é marcada pela diferença. Entendo que as
identidades de nós, povos indígenas são múltiplas, porém
as diferenças muitas vezes não são respeitadas nos
colocando em um lugar único, nesse lugar dos indígenas
de 1500, parados e atrasados no tempo. A identidade está
relacionada com as nossas subjetividades e também com o
meio

social

que

vivemos.

Assim,

muitas

mulheres

indígenas têm suas identidades formadas por diversas

competente como professora.
Na minha construção docente, trago a performance
“Que memórias me atravessam”, (Figura 17).
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Figura 17. Registro da performance “Que memórias me atravessam?”. Foto: Priscila Aguiar (2016). Fonte: Arquivo da autora.
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Trata-se de uma poética autobiográfica na qual

Sigo com os muitos questionamentos, diretos ou

utilizo imagens do meu cotidiano, projetadas em meu corpo

indiretos, que me acompanham nessa construção docente,

enquanto realizo pinturas corporais indígenas, ao som de

na tentativa de respondê-los, mesmo que parcialmente, a

músicas indígenas.

partir desta pesquisa autobiográfica.

Nessa caminhada da minha construção docente,
utilizo essa performance como fio condutor do trabalho de
campo  em uma escola Municipal em Goiânia7, com
estudantes do ciclo I no Ensino Fundamental , tendo
como papel principal estimular e realizar diálogos com
as(os) estudantes como discutirei no Capítulo 2, deste
trabalho.
Buscando dar sentido a essas inquietações que me
acompanham, elaborei as perguntas que me norteiam a
pesquisa: (1) De que modo minha identidade indígena vem
afetando minha formação e prática enquanto estudante e
professora de artes? E (2) Esta influência identitária altera
a forma como escrevo, reflito e estou desenvolvendo esta
pesquisa?

7

A figura 15 é um registro da performance que aconteceu em 2016 no
lançamento da galeria La Herida – Galeria de mulheres artistas. A
mesma performance foi realizada no contexto do espaço escolar,
sendo realizada com o corpo vestido.
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(PPGACV- FAV-UFG) em 2013 e 2015, tinha como

CAPÍTULO 2

intenção falar do meu percurso como estudante indígena

PROCESSOS DE ELABORAÇÃO DA PESQUISA

na Faculdade de Artes Visuais (FAV- UFG) no curso de
Licenciatura. Com o intuito de refletir sobre minhas

Neste
elaboração
intenções

capítulo,
desta

apresento

pesquisa.

metodológicas

os processos e
Começo

iniciais,

as

expondo

mudanças

a
as

que

aconteceram pelo caminho e as perguntas norteadoras da
pesquisa. Em seguida, apresento a performance “Que
memórias me atravessam?”, adotada como parte guia para
o desenvolvimento desta pesquisa. Situo esta investigação
como uma pesquisa qualitativa no âmbito da Educação da

narrativas e minha construção docente, naquele momento
buscava referências da minha família, fazia entrevistas com
os meus avós maternos e dialogava com a minha família
que mora na aldeia Amanaim, no baixo Solimões, no
estado do Amazonas, onde a cidade mais próxima é Coari,
local que nasci. A ideia inicial era partir dessas conversas
para construir narrativas orais e visuais para compor a
performance “Que memórias me atravessam?”.

Cultura Visual. Por fim, caracterizo a escolha do espaço
para a realização da pesquisa de campo, bem como a
proposta pedagógica para então descrever as atividades
realizadas em campo. A análise dos dados produzidos no
trabalho de campo será tratada no terceiro capítulo.
2.1 Primeiras intenções para a elaboração desta
pesquisa

Após ter sido aprovada no processo seletivo do
mestrado, com início das aulas em 2016, muitas alterações
foram feitas na metodologia. Primeiramente percebi que o
tempo

para

realizar

o

mestrado,

24

meses,

não

possibilitaria fazer a pesquisa de campo na cidade onde
nasci. Além disso, por questões financeiras, seria pouco
viável deslocar-me de Goiânia até Coari, no Amazonas.
Então, com a ajuda do meu orientador, delineei um novo

Quando apresentei meu pré-projeto de mestrado ao

planejamento metodológico, a saber: (1) construção de

Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual

uma narrativa sobre o meu percurso de estudante
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indígena, utilizando a autobiografia como método; (2)
apresentação

da

performance

“Que

memórias

me

Das impressões desenhamos rastros que
podem construir caminhos por onde nossas
buscas, talvez, se aventurem... Das
qualidades que apreendemos durante a
caminhada  sobre nós, sobre as questões
que levantamos, sobre as pessoas com quem
investigamos e sobre os contextos nos quais
os acontecimentos da pesquisa nos colocam
 criamos vontades especulativas, rupturas,
retornos e, ainda, ousamos improvisos de
fazeres metodológicos (TOURINHO, 2016, p.
206).

atravessam?” como provocadora de diálogo na pesquisa
de campo; (3) uso de contribuições teóricas da Educação
da Cultura Visual, para me familiarizar com processos de
aprendizagem e ensino a partir das subjetividades e da
construção de sentido; e (4), análise qualitativa dos dados
produzidos no trabalho de campo.
As questões norteadoras da pesquisa foram sendo

Nessa caminhada, participei do Encontro das (os)

delineadas gradativamente: (1) De que modo minha
identidade indígena vem afetando minha formação e
prática enquanto estudante e professora de artes? E (2)
Esta influência identitária altera a forma que escrevo, reflito
e estou apresentando esta pesquisa?
Ainda me situando no fazer desta pesquisa, observo
que algumas atividades do cotidiano têm me influenciado
diretamente na forma como escrevo e reflito sobre o fazer
da pesquisa e sobre as perguntas propostas. As palavras
de Tourinho descrevem com clareza o modo como me
sinto, minhas percepções e impressões no momento em
que escrevo este texto:

Estudantes Indígenas (ENEI) em Santarém, no estado do
Pará, em 2016. Ao ouvir outras(os) estudantes indígenas
apresentarem suas pesquisas, falando das lutas para
ocupar os espaços universitários, a luta por saúde e vários
outros temas, pensava na forma como escrevo, reflito e
estou apresentando esta pesquisa. Quando fui convidada
para falar sobre a presença das(os) alunas(os) indígenas
na UFG a um grupo de técnicos recém-concursados, falei
das

conquistas

e

dificuldades

que

encontrei

na

universidade, mas sempre pensando na minha pesquisa.
Fui ao Cine Cultura (GO) assistir o filme “Martírio” (2017)
dos diretores Vicent Carelli, Ernesto de Carvalho e Tatiana
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Almeida. Os diretores abordam, dentre outras coisas, a

me vejo carregada de dores e acuada pelo medo. Mas, ao

forma como os povos indígenas foram massacrados

mesmo tempo, recobro a coragem e a ousadia ao pensar

durante a história brasileira. Saí do cinema sentindo-me

na minha responsabilidade em relação a essas histórias.

dilacerada, refletindo sobre a minha responsabilidade

Para continuar essa caminhada, reinvento-me a

social e, principalmente, sobre como associar essas

cada dia para seguir, não só com as dores, mas com a

reflexões ao meu modo de fazer pesquisa. No final de abril

consciência e a reflexividade necessárias para assumir

de 2017, após assistir esse filme, participei da mobilização

minha responsabilidade enquanto pesquisadora. Como

“Acampamento Terra Livre”8, em Brasília, cuja motivação

coloca Banks (2009, p. 71),é relevante “indicar a

principal era debater sobre a demarcação de terras

consciência que o pesquisador tem de si mesmo, a

indígenas, com o lema Demarcação Já!

condução de sua pesquisa e a resposta à sua presença; ou

Essas ações das quais participei, situam-me num
contexto de urgência, uma ansiedade para trazer e revelar

seja, o pesquisador reconhece e avalia suas próprias
ações assim como as de outros”.

essas histórias que ainda são muito silenciadas. Elas

Esses

espaços

que

ocupo

me

constroem

fazem parte da construção metodológica desta pesquisa

politicamente, pois neles aprendo sobre as formas como

porque são determinantes em relação à forma como

outros estudantes, professores e lideranças indígenas

construo meus posicionamentos, sejam eles para me

estão lutando por um mundo melhor. O Acampamento

apresentar no meio acadêmico ou pensar minha escrita

Terra Livre foi um encontro muito importante para minha

como estudante e professora. Nessas ações encontro

formação política, lá ouvi relatos de luta e resistência. Com

motivações e força, embora reconheça que muitas vezes

esse posicionamento político posso dialogar e contribuir
com

outras(os)

estudantes

que

estão

chegando

8

Mobilização
Indígena
Acampamento
Terra
Livre
https://mobilizacaonacionalindigena.wordpress.com/2017/04/24/acamp
amento-terra-livre-2017-e-a-maior-mobilizacao-indigena-da-historia-nobrasil/

recentemente na Universidade, enfrentando suas primeiras
dificuldades. O meu percurso de entrada na Universidade
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foi muito burocrático e difícil. Por esta razão me posiciono

Que memórias me atravessam? Que elementos

de maneira a fazer o que for possível para contribuir e

considero estarem diretamente influenciando o meu

ajudar na permanência de outros estudantes indígenas,

percurso? Que memórias são essas que fazem sentido

para que possam estudar. Desejo que esta pesquisa possa

para minha formação enquanto pessoa, mas também como

provocar

estudante e professora?

frestas,

rachaduras

que

abram

espaço

e

possibilitem que mais mulheres indígenas possam trazer

A performance “Que memórias me atravessam?” é

suas experiência para o ambiente da Universidade

muito importante para a pesquisa, pois percebo, a medida

contribuindo para o ensino e aprendizagem de muitas(os)

que vou avançando na escrita do texto, que a base de

outras(os) alunas(os).

sustentação do trabalho são as minhas memórias, as
narrativas que construo e como as utilizo na minha

2.2 Sobre a performance como método

formação docente. Gradativamente tomo consciência da
força e significado da minha performance ao apresentá-la

“Vou mostrando como sou
E vou sendo como posso
Jogando meu corpo no mundo
Andando por todos os cantos
E pela lei natural dos encontros
Eu deixo e recebo um tanto
E passo aos olhos nus
Ou vestidos de lunetas
Passado, presente
Participo sendo o mistério do planeta”
Luis Galvão/Moares Moreira (1972).

como uma maneira de agir, de me posicionar, me situar no
mundo. Acompanho as ideias de Pereira, ao afirmar que a
performance diz
respeito a um fazer que altera uma ordem
estabelecida, que a modifica qualitativamente
e quantitativamente. Abrange, portanto, todas
as formas de ação que resultam em algo.
Isso inclui toda sorte de práticas culturais que
demarcam, que produzem identidades e
funções, modo de ser, de agir e habitar no
espaço do comum (PEREIRA,2013, p. 25).
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Durante sua construção, essa performance passou

A

partir

da

performance,

tenho

dialogado

e

por várias mudanças até chegar a versão que apresento

interagido com os discursos de alunas e alunos com base

atualmente, na qual encontro a possibilidade de dialogar

na relação que se constrói entre eles e eu, ressaltando,

com as memórias e imagens que me atravessam e me

principalmente, o modo como essas interações afetam o

marcaram. Como foi dito anteriormente acerca dos

meu

processos de minha performance, ela se caracteriza pela

identitária. Apresento a performance como uma prática

projeção do cotidiano no meu corpo, ao som de músicas

pedagógica, um recurso dialógico na educação, como uma

indígenas. Enquanto as imagens são projetadas realizo

prática

pinturas indígenas no próprio corpo. A ação tem duração

(PEREIRA, 2013, p. 31).

processo

de

produtiva

formação

“podendo

docente

portanto,

e

construção

ser

poética”

aproximada de 15 minutos. Por sete vezes, tive a

A pesquisa biográfica não consiste apenas num

oportunidade de realizar essa performance em diferentes

trabalho solitário, mas, se vale, também, de recursos como

lugares, algumas vezes obtendo um retorno gratificante,

a performance como ação pedagógica. É uma maneira de

mas sempre criando espaço para diálogos sobre as

dar sentido às experiências vividas, criando uma relação

culturas indígenas.

entre o sujeito pesquisador e os sujeitos colaboradores da

Penso a performance como um caminho para o
processo de ensino e aprendizagem de arte, porque ela,
reafirma
outro
papel
para
o
professor/performer, como também para
aquele que utiliza a arte performativa
enquanto referência didática, sinalizando
possibilidades
de
atendimento
aos
estudantes, espectadores e demais fruidores
(SANTANA, 2014, p. 55).

pesquisa. De acordo com Delory-Momberger é importante
tomar consciência de que a
pesquisa
biográfica
é
em
essência
colaborativa, uma vez que implica ao mesmo
tempo um trabalho do sujeito com o qual o
pesquisador entra em relação, e um trabalho
de pesquisador. Mas esse trabalho não é da
mesma natureza para uns e outros.
Simplificando: os sujeitos trabalham para dar
sentido
às
suas
experiências;
os
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pesquisadores trabalham para dar sentido ao
trabalho que fazem os sujeitos ao darem
sentido às suas experiências (DELORYMOMBERGER, 2016, p. 143).

fenômenos sociais ‘de dentro’ de diversas maneiras

No trabalho de campo, os sujeitos colaboradores

experiências pessoais, meu percurso como estudante

constroem a pesquisa juntamente comigo, propiciando

indígena. Trago, também, a contribuição de sujeitos

espaços para múltiplas experiências e reflexões que

colaboradores que frequentam a Escola Municipal Benedito

descrevo neste texto.

Soares de Castro, onde realizei a pesquisa de campo.

diferentes”.
Embasada

nesses

princípios

trago

minhas

Através de perguntas, diálogos e interações eles me
2.3 Sobre a pesquisa qualitativa
Revendo o itinerário desta jornada investigativa,
desde o momento em que esbocei o pré-projeto de
mestrado até o momento em que estou escrevendo esta
dissertação, delineei e reafirmei o seu caráter qualitativo.
Em meio à vasta literatura que configura essa abordagem,
alguns autores têm me acompanhado nessa jornada.
De acordo com Flick (2009, p. 11), a pesquisa
qualitativa tem como objetivo “abordar o mundo ‘lá fora’ (e
não em contextos especializados em pesquisa como os
laboratórios) e entender, descrever e, às vezes, explicar os

ajudam a compreender como as narrativas autobiográficas
podem contribuir para a minha construção docente.
Segundo Stake (2011, p. 21), a palavra qualitativa
“[...] significa que seu raciocínio se baseia principalmente
na percepção e na compreensão humana”. Flick (2009), ao
discutir a pesquisa qualitativa, afirma que são várias as
maneiras de entender essa abordagem metodológica. Uma
delas, ainda segundo Flick (2009, p. 8), tem como foco
“experiências [que podem estar] relacionadas a histórias
biográficas ou a práticas (cotidianas ou profissionais), e
podem ser tratadas analisando-se conhecimento, relatos e
histórias do dia a dia”. Nesse sentido, vejo esta
investigação como uma pequena ação provocadora de
reflexões para minha formação e reconheço que não tenho
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expectativas de chegar a respostas concretas e decisivas.

de cultura indígena, deixando claro que não havia resposta

Muitos têm sido os aprendizados e dúvidas que me

certa, que eles poderiam falar do que lembrassem das

retroalimentam, encorajando a seguir nessa construção.

suas próprias experiências visto que a pesquisa qualitativa

Sinto, cada vez mais, a pertinência de estar aberta para o

baseia-se

mundo e disposta a aprender com os erros.

experiências das pessoas envolvidas (STAKE, 2011).

Embora tivesse planejado a ida ao campo de

nas

Nesse

experiências

processo

do

de

pesquisador

fazer

a

e

pesquisa

nas

fui

pesquisa e discutido as ações pedagógicas com o meu

gradativamente me envolvendo em várias situações. A

orientador, foram muitas as surpresas e percalços que

primeira, relacionada ao trabalho autobiográfico, suas

aconteceram e, consequentemente, me surpreenderam.

rememorações, a revisitação de fatos, episódios e suas

Falando sobre percalços, incertezas e inseguranças que

implicações

podem nos surpreender na pesquisa de campo, Veiga-

relacionada à pesquisa de campo, compreender o espaço

Neto (2012, p. 274) afirma que “não há um chão firme, um

escolar onde realizei o projeto sobre cultura indígena,

fundamento anterior, único e estável do qual se possa

espaço

vigiar, criticar, autorizar ou negar o que é pensado e dito”.

ferramentas. A terceira, diz respeito à escrita do texto, a

Foi nesse chão instável que o trabalho de campo foi

minha

realizado. No primeiro dia do trabalho de campo ficou

compreensivo esse processo de investigação. Assim, as

evidente a importância de um planejamento para a

diversas abordagens metodológicas que tenho usado me

realização da análise, mas, rapidamente me dei conta que

fazem sentir como

no

para

qual

dificuldade

esta

investigação.

experimentei,

e

esforço

A

reinventei

para

tornar

segunda,

ideias

claro

e

e

não temos controle sobre o que nos espera em cada
encontro com os colaboradores.
No

primeiro

encontro

com

os

colaboradores,

apresentei perguntas sobre o que eles conheciam acerca

bricoleur ou confeccionador de colchas, o
pesquisador qualitativo utiliza as ferramentas
estéticas e materiais do seu ofício,
empregando
efetivamente
quaisquer
estratégias, métodos ou materiais empíricos

76
que estejam ao seu alcance (BECKER, 1998,
p. 2). Havendo a necessidade de que novas
ferramentas ou técnicas sejam inventadas ou
reunidas, assim o pesquisador fará. As
opções de práticas interpretativas a serem
empregadas não são necessariamente
definidas com antecedência. A “escolha das
práticas da pesquisa depende das perguntas
que são feitas, e as perguntas dependem de
seu contexto (NELSON et al., 1992, p. 2), do
que está disponível no contexto e do que o
pesquisador pode fazer naquele cenário
(DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 18, grifos dos
autores).

meu interesse de estudo. Constato que esta abordagem
afeta meu modo de ver e, em decorrência, pode me ajudar
a refletir e interpretar os dados produzidos no trabalho de
campo sem desconsiderar as subjetividades que construo.
Tomando

como

referência

pesquisadores

reconhecidos como Fernando Hernández (2013) Irene
Tourinho (2016) e Raimundo Martins (2011), entendo que
a Cultura Visual, como abordagem de pesquisa, é
transdisciplinar. Isso quer dizer que tem como intenção

Esses autores, ideias, ferramentas e práticas têm

explorar as muitas imagens e visualidades. Corroborando

me acompanhado e de certa forma guiado nesse processo

com a compreensão desses autores, Nascimento afirma

de

que a

pesquisa

no

qual

vou

me

descobrindo

como

pesquisadora iniciante. Vou explorando potencialidades,

por

Educação da Cultura Visual é a
problematização
das
interpretações
desencadeadas pela interação com as
imagens. Analisar as interpretações que
fazemos das interpretações disseminadas a
partir da interação com as imagens é o que
presumo a ser maior colaboração da
Educação da Cultura Visual para o processo
investigativo e educacional (NASCIMENTO,
2011, p. 210).

considerá-la uma abordagem metodológica viva, que

Nesse processo investigativo questiono a imagem

entrelaçando minhas subjetividades e identidades ao
examinar de maneira crítica a minha formação docente.

2.4 Entrelaçando pesquisa e Cultura Visual
Nesta

atende

e

pesquisa

oferece

utilizo

a

orientações

Cultura

para

Visual

efetivar

uma

da mulher indígena e outras imagens que apresento, de

aproximação com os artefatos e conceitos que constituem

minha escolha, que acredito serem representativas da
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cultura indígena. Na escola, dialogo com essas imagens e

histórias vividas e experiências

o modo como colocam em perspectiva noções de espaço,

contadas.

tempo e lugar que constroem sentidos a partir dessa

compartilho a ideia de que “o estudo do visual não é

interação. Concordo com Hernández (2013, p. 79), quando

somente o estudo da imagem (das existentes ou das que

afirma que “as imagens podem desvendar aquilo que não

se realizam na pesquisa), mas sim o estudo do que vemos

é possível por outros meios”. Incluo neste estudo não

e observamos”.

Ainda

com

com imagens são

Hernández

(2013,

p.

81),

apenas as imagens que levei para o campo, mas,

Tenho claro que a abordagem metodológica que

também, as imagens que foram produzidas durante o

orienta esta pesquisa são as experiências. Nessa direção,

projeto sobre cultura indígena.

muitas vezes desconhecida, fazem eco neste trabalho, as

Acompanhando

p.79),

palavras de Tourinho e Martins (2010, p. 75) ao

compreendo que a “utilização de métodos visuais permite

explicitarem que basicamente “nosso apelo é outro: é pela

abrir-se

entender

paixão, pela determinação, pela busca de encontros

passariam

sensíveis e reflexivos entre nós mesmos, e pela busca de

ao

fenômenos

campo
que,

despercebidos”.

Hernández

da
de

Em

(2013,

experiência
outra

campo,

para

maneira,
as

escolhas

visuais

resultaram no alargamento da minha compreensão sobre

conexões e cruzamentos entre ensinar, pesquisar e
imaginar um mundo melhor”.

a experiência dos sujeitos colaboradores e, também, sobre
a minha. Esse alargamento não impediu que surgissem
outros questionamentos, embora a importância da imagem
tenha sido reforçada.
A Educação da Cultura Visual possibilita que eu
construa narrativas visuais – como as expostas nesta
pesquisa – e, com elas, construa diálogos nos quais

2.5 Sobre o campo de pesquisa
O lugar que escolhi para fazer a pesquisa de campo,
após ter o projeto aprovado pelo comitê de ética (Anexo 1),
foi a Escola Municipal de Tempo Integral Benedito Soares
de Castro, que está localizada no Conjunto Caiçara - bairro
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periférico da Região Leste, na cidade de Goiânia. Foi

escola tem aproximadamente 160 estudantes em 6 turmas.

fundada no ano de 1976, e só tinha duas salas de aulas,

O horário das atividades escolares é das 07:00h às 16:00h,

onde funcionava a Educação para jovens e adultos.

de segunda-feira a sexta-feira.

Somente em 1978 a escola passou a funcionar no espaço

Como escola de ensino regular, de tempo integral,

físico onde está hoje. Depois de algumas ampliações e

do Ensino Básico, as/os estudantes passam o dia na

reformas agora a escola dispõe de sete salas de aula, uma

escola. O corpo docente também permanece na escola nos

biblioteca, um refeitório e uma quadra de esportes coberta.

dois períodos, manhã e tarde. O perfil das(os) alunas(os)da

O prédio é composto por dois blocos. Em um deles estão

escola, segundo o Projeto Político Pedagógico, é de baixa

as salas de aula, no outro bloco estão a cozinha, os

renda e 53% dos educandos vêm de bairros vizinhos a

banheiros e a sala de professores. Em 2010 a escola

escola, utilizando transporte escolar, van e ônibus.

começou a funcionar em de Tempo Integral. Atualmente o
grupo

de

servidores

é

composto

por

Durante dois anos, 2014 e 2015, trabalhei nessa

funcionários

escola como professora de artes contratada pelo Município

administrativos, agentes educativos, professoras/res, uma

de Goiânia. Retornei a esse espaço como pesquisadora,

coordenadora pedagógica geral, dois coordenadores de

para refletir sobre minha formação docente em construção

turno sendo um para cada turno, um coordenador

a partir de um projeto sobre cultura indígena (cf.

pedagógico para o turno intermediário e a diretora.

planejamento da ação pedagógica em Anexo 2). A

O corpo docente é constituído por cinco professoras
pedagogas, um professor de educação física, um professor
de artes e uma professora de inglês. A escola se organiza

pesquisa foi realizada com os estudantes do ciclo I, turma
C, crianças na faixa etária de 7 a 9 anos.
A

proposta

para

pesquisa

de

campo

foi,

por ciclos - I e II. O primeiro ciclo é composto pelas turmas

primeiramente, levar perguntas relacionadas a cultura

iniciais A, B e C, e o segundo, pelas turmas D, E e F. Os

indígena. As perguntas apresentadas foram: “O que você

estudantes estão na faixa etária de seis a doze anos. A

sabe sobre cultura indígena?”; “Você gostaria de aprender

79
sobre cultura indígena?”, e “Onde se aprende sobre cultura

A coordenadora solicitou que eu apresentasse o projeto ao

indígena?”. Essas perguntas foram formuladas com a

corpo docente para que eles se aproximassem ou, dizendo

intenção de refletir sobre as questões norteadoras da

melhor, se familiarizassem com a proposta. Além disso,

pesquisa, ou seja, (1) De que modo minha identidade

para que o projeto fosse realizado eu dependia da

indígena vem afetando minha formação e prática enquanto

aprovação deles. Dia 26 de janeiro de 2017 realizei à

estudante e professora de artes? E (2) Esta influência

apresentação ao corpo docente. Fui muito bem recebida

identitária altera a forma como escrevo, reflito e estou

pelo corpo docente e respondi várias perguntas sobre o

desenvolvendo esta pesquisa? Realizei na pesquisa de

projeto. Perguntaram-me, por exemplo, por que eu não

campo a performance “Que memórias me atravessam?”

realizaria o projeto com toda a escola. Na proposta

como elemento deflagrador para mediar reflexões e

constava somente a realização do projeto com a Turma C

provocar diálogos, embasando-me nos princípios da

do primeiro ciclo. Expliquei que tinha prazos rígidos para a

Educação da Cultura Visual para pensar as subjetividades

conclusão do mestrado e, portanto, não dispunha do tempo

construídas ao longo dessa trajetória.

necessário para desenvolver o projeto com outras turmas.
Além disso, para minha surpresa, eles manifestaram

2.6 Em campo produzindo dados...

interesse que o projeto fosse realizado com o corpo
docente também. A professora Eliane, em particular, disse

Os primeiros passos para a pesquisa de campo foi

que tinha interesse em aprender sobre cultura indígena e

reunir-me com a coordenadora pedagógica da escola para

destacou

apresentar a documentação, o projeto e o cronograma de

participarem do projeto. Surpreendida, eu disse que

pesquisa, no dia 23 de janeiro de 2017. A escola já estava

pensaria melhor sobre essa possibilidade.

a

importância

das(os)

professoras/res

ciente do meu interesse, pois recebeu um ofício da

A partir do momento em que as(os) professoras/res

Secretaria Municipal de Educação autorizando a pesquisa.

autorizaram minha ação na escola, organizei o cronograma
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de trabalho de acordo com a disponibilidade da instituição.

fora planejado devido ao calendário escolar e à dimensão

A coordenadora pedagógica, muito atenciosa, disse-me

que as ações foram tomando.

que organizaria o horário das aulas e me avisaria pelo

Quando finalizei o trabalho de campo, despedi-me

telefone os dias que eu poderia entrar na sala de aula da

das crianças percebendo o quanto elas ainda estavam com

turma C do ciclo I. Saí da escola em busca de pessoas que

desejo

pudessem me auxiliar com os registros audiovisuais das

continuasse. Expliquei a questão dos prazos que eu tinha

aulas, pois seria impossível fazer o registro ao mesmo

que respeitar, mas assumi o compromisso de retornar à

tempo em que desenvolvesse o projeto em sala de aula.

escola após o exame de qualificação, para montar uma

que

esse

projeto

sobre

cultura

indígena

Então encontrei parceiros que voluntariamente se

exposição com o material que tínhamos construído durante

dispuseram a fazer esses registros, embora eu não tivesse

o projeto  desenhos, fotos, vídeos etc., e levar

recursos para remunerá-los. São eles, Luiz, Tainara,

informações de como tinha sido a qualificação. Saí da

Rafael, Priscila, Bianca e Lisa. Solicitei à Faculdade de

escola com a certeza de que ainda havia muito trabalho

Informação e Comunicação da UFG o empréstimo da

para ser realizado com as (os) estudantes da turma C.

câmera filmadora, para fazer os registros. As câmeras

Em alguns momentos tive dúvidas e me senti muito

fotográficas, quando levadas, foram utilizadas pelos

insegura. Me perguntava se deveria, pelo menos, ter

próprios colaboradores e, muitas vezes, os registros foram

conversado com as outras turmas. Outras(os) estudantes

feitos pelo celular.

da escola estavam curiosos com o que estava acontecendo

Fui a campo dez vezes, fazendo um encontro a mais

na Turma C, embora as professoras já tivessem falado

do que havia sido previsto no planejamento da ação

sobre a pesquisa. Durante os recreios, minhas ex-alunas,

pedagógica. Em média, foram duas visitas à escola por

desde a Turma A até a Turma F, quando atuei como

semana. Muitas coisas aconteceram diferentemente do que

professora temporária na escola, perguntavam-me que dia
eu iria à sala delas. A professora da Turma A,
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carinhosamente pediu que eu fosse pelo menos dar um “oi”

comecei a explicar como seria o projeto que pretendia

para a turma na sala dela. Diante das possibilidades nesse

realizar junto com eles e sobre a disponibilidade deles para

momento da pesquisa, finalizei o trabalho de campo com o

participar. Expliquei que, para participar, eles precisariam

compromisso de voltar mais adiante ainda em 2017.

da autorização dos pais ou responsáveis. O professor

Passo agora, à descrição do trabalho de campo.

Audnã já havia conversado com a Turma C dias antes

Nesta parte da dissertação faço apenas a descrição. No

sobre a minha pesquisa, falando da importância de

capítulo 3 analiso e faço uma discussão sobre os dados

pesquisas como esta e destacando que eles deveriam

produzidos durante a pesquisa de campo.

explicar para os pais ou responsáveis sobre o documento a
ser assinado. Nesse primeiro dia, segundo o planejamento

2.6.1 Primeiro dia em sala com a Turma C
Dia 1º de fevereiro de 2017 (quarta-feira) pela
manhã, aconteceu o primeiro encontro com as (os)
estudantes da Turma C, em sala de aula. Estava
acompanhada pelo professor de artes da escola, Audnã, e
por Tainara, que me ajudou com os registros. Cheguei um
pouco antes do recreio para organizar as cadeiras em
círculo e coloquei as perguntas, escritas em papéis, em
cima da mesa. Após o intervalo, apresentei-me para a
Turma C. Algumas crianças já me conheciam do ano em
que havia trabalhado na escola, mas a maioria não. Em
seguida, falei da pesquisa que estava desenvolvendo e

pedagógico do trabalho de campo, o objetivo era apenas
apresentar o projeto, entregar os Termos de Assentimento
Livre e Esclarecido (TALE) para as crianças (Anexo 3) e o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para
os pais (Anexo 4).
Assim o meu primeiro dia da pesquisa com a Turma
C se deu conforme a imagem (Figura 18), abaixo:
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Figura 18. Pesquisa de campo – Turma C, ciclo 1, 2017. Fonte: Arquivo da autora.
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Mas o tempo da escola é muito dinâmico e as

algum filme com pessoas indígenas? As respostas em

crianças estavam bem ansiosas para saber o que

geral foram negativas, muitas(os) alunas(os) afirmaram não

aconteceria durante minha presença em sala de aula.

saber nada sobre a cultura indígena. Ao final da aula, disse

Diante da situação, percebi que minha apresentação do

que nesse projeto aprenderíamos um pouquinho sobre

projeto não foi o suficiente para que as crianças

cultura indígena. Continuei a aula distribuindo os termos

assinassem e levassem o termo para os pais assinarem.

(anexo 3) às crianças e pedi que aquelas que quisessem

Então percebi a necessidade de, já no primeiro encontro,

participar da pesquisa, pintassem a figura presente na

dar início às perguntas planejadas para o segundo

folha, como resposta positiva. Caso não quisessem

encontro e no final da aula entregar os termos.

participar deveriam deixar a folha em branco. Todos os

Para que a ação ficasse mais compreensiva para as

estudantes pintaram a figura. Expliquei sobre o termo que

crianças, comecei a perguntar o nome de cada uma delas

os pais/responsáveis deveriam assinar (anexo 4) e fiz um

e a ler as perguntas que estavam sobre suas mesas. Eram

“X” no local para a assinatura. Com a chegada do horário

perguntas como: o que você conhece sobre cultura

de almoço, recolhi as assinaturas das(os) alunas (os) e a

indígena? O que você gostaria de aprender sobre cultura

aula acabou.

indígena? Você já ouvir falar alguma coisa sobre

Saí da escola bem aflita nesse dia. Primeiro, porque

indígenas? As respostas em geral foram: não sei nada, não

a energia elétrica, durante a aula, tinha acabado e por essa

conheço nada.

razão

Então, desdobrei as perguntas em outras questões,

não

pude

desenhos ficaram

filmá-la.
por

Segundo,

porque

muitos

pintar, desenhos esses

que

tais como: qual lembrança você tem do “Dia do Índio” na

representavam as assinaturas das crianças aceitando

escola? De que forma os indígenas aparecem nos

participar da pesquisa. Mas eu havia utilizado o tempo da

programas de TV? O que vocês acham que uma criança

aula conforme combinado com a coordenação da escola.

indígena da sua idade está fazendo agora? Você já viu

Em vários momentos pensei que as respostas negativas
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em relação às perguntas iniciais aconteceram devido à

importante. A aluna respondeu que sim e o pai assinou o

maneira como as apresentei, ou seja, perguntas por

termo. Uma mãe perguntou se íamos falar sobre

escrito. Não foi a melhor forma de começar uma conversa

candomblé, porque se fossemos falar o filho não poderia

com crianças de 7 a 9 anos. Esse primeiro momento foi

participar.

difícil, desesperador, senti muito medo ao pensar sobre a

Das vinte e nove (29) crianças da turma, três (3) não

escassez de tempo para realizar a pesquisa de campo.

foram autorizadas pelos pais/responsáveis a participar do

Pensei que não deveria ter começado com as perguntas.

projeto sobre cultura indígena. Perguntei as crianças qual o

Esses

motivo, mas elas só me disseram que os paisresponsáveis

questionamentos

fizeram-me

refletir

sobre

o

planejamento para o segundo encontro.

não permitiram, sem mencionar detalhes. Durante o
projeto, essas três crianças ficaram na biblioteca com uma

2.6.2 Segundo dia em sala com a Turma C

auxiliar educativa, ou na aula de educação física, pois o
professor Rubens se disponibilizou a contribuir com o

No dia 03 de fevereiro, numa sexta-feira à tarde,
aconteceu

o

segundo

encontro.

Comecei

a

aula

perguntando como foi a recepção dos pais/responsáveis
em relação ao termo de consentimento  se eles haviam
feito alguma pergunta e se sabiam alguma coisa sobre
cultura indígena. As respostas foram diversas: desde
esconder o celular do pai para que ele assinasse, fazer
pressão na avó falando repetitivamente “assina, assina”,
até estudantes que disseram não ter tido dificuldade. Um
pai perguntou se o projeto no qual a filha iria participar era

projeto.
Após essa conversa sobre a documentação, segui
com o planejamento. Como percebi que no primeiro
encontro não foi uma boa experiência ter começado com
as perguntas por escrito, na segunda aula planejei
atividades com fotos e um filme. Conforme figura abaixo:
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Figura 19. Pesquisa de campo – Turma C, ciclo 1, 2017. Fonte: arquivo da autora.
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Utilizei fotos impressas de crianças indígenas do

Comecei a roda de conversa a partir da fala de um

povo Tapirapé, que o pesquisador Vandimar Marques me

estudante: “Eu sou brasileiro, eu nasci aqui no Brasil, eu

disponibilizou, e outras de um álbum de família de Rafael

não faço parte dos povos indígenas não!”. Percebi que as

Coxine, do povo Iny (Karajá), que nesse dia estava

crianças

colaborando com os registros imagéticos. Distribuí as fotos

apresentados nas fotos e eu, como se fossemos

para a turma, para que todas(os) as(os) alunas(os)

estrangeiros. Deixei claro que os povos aos quais eu me

pudessem vê-las. Então começamos a conversar sobre as

referia são brasileiros, que eu estava falando do Brasil.

imagens e dessa maneira a conversa com as(os)

Assim comecei a ouvir as perguntas:

alunas(os) fluiu, aconteceu.

Pedro: Tia, é verdade que alguns índios comem pessoas?

No primeiro encontro, as respostas foram em geral

estavam

tratando

os

povos

indígenas,

Eu perguntei só pra provar pra certa pessoa aqui

negativas, monossilábicas, - “não”, “nunca”, “não sei”, etc. ,

(indicando ao colega do lado) que você não comia gente.

mas a partir desse momento, com as imagens em mãos, as

Vinicius (uma criança negra): Tia, os índios que têm aqui

produções de sentido foram emergindo.

no Brasil, eles são meio marrom, meio negro, né? Não sei

Perguntas, dúvidas e informações foram surgindo.

por que as pessoas brancas ficam falando das pessoas

Tive que conter os ânimos. Primeiramente o meu, pois

negras.

estava ansiosa para ouvir, mas também o ânimo das(os)

Maria Eduarda (uma criança negra): Tia, os meninos me

alunas(os) que estavam ansiosos para falar. Com a turma

chamam de chocolate.

muito agitada, solicitei ajuda a um aluno para fazer as

A conversa concentrou-se por algum momento em

inscrições e organizar a ordem das falas. Foi preciso

questões relacionadas ao racismo. O racismo é um

combinar com a turma que todos se comprometeriam a

conjunto de teorias formadas socialmente que afirmam a

ouvir o que cada pessoa falasse, respeitando a(o) colega,

existência de raças superiores e inferiores, resultando em

para que todos pudessem participar da conversa.
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comportamentos de aversão por meio da cor da pele, tipo

para o Maranhão. Comentou que se não parasse os índios

de cabelo, traços corporais etc (CIRQUEIRA, 2010).

iriam colocar fogo no carro.

No decorrer da minha fala, expliquei um pouco sobre

Chegou a hora do recreio e finalizamos a conversa.

as diferenças entre os povos indígenas e isso provocou

As crianças estavam muito inquietas e eu, exausta. Após o

nas crianças o desejo de falarem como elas lidam com o

recreio, assistimos o filme dos Cineastas Indígenas para

racismo.

jovens e crianças do projeto Vídeos nas Aldeias, que tem

Kemilly: Tia, mesmo que seja mais ou menos claro, todo

como nome, Marangmotxingmo Mirang, das crianças

mundo [da sala] é meu amigo, a Ana Flávia, a Iasmim,

Ikpeng

Taynara [citando as amigas brancas].

https://www.youtube.com/watch?v=28r1cj0xwEs).

para

o

mundo.

Disponível

em

Alicia: Índio rouba? Porque quando fui viajar com minha
avó para o Tocantins ela me disse que índio rouba.
A hora do lanche chegou. Nesse momento todos
abandonam o que estavam fazendo e saem da sala. Após
o lanche, tive muita dificuldade para retomar a conversa.
As crianças estavam muito agitadas para ouvir o colega
fazer a pergunta ou comentário ficando cada vez mais
difícil. Retomei a pergunta de Alicia, conversei sobre os
estereótipos e um pouco sobre a demarcação de terra,
como os indígenas são e foram roubados.
A conversa foi muito difícil, complicada. Outro
estudante questionou-me sobre a presença dos indígenas
na rua fazendo manifestações, quando em uma viagem

Figura 20

- Marangmotxingmo Mirang das crianças Ikpeng

para o mundo. Fonte: Vídeo nas Aldeias.
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Quando acabou o filme tentei bater um papo com

documento. Com o apoio da escola não tive dificuldade

as(os) alunas(os) sobre algumas cenas do filme, mas já

para receber os Termos de Consentimento dos pais.

estava quase na hora das crianças irem embora. Fiquei

Alguns Termos chegaram molhados e amassados, mas

com a sensação de que o meu objetivo de mostrar um

todos chegaram até às minhas mãos. A relação de

pouco sobre o que as crianças indígenas (do referido filme)

confiança foi se estabelecendo na medida em que eu fui

comem, fazem, as roupas que usam e outros aspectos da

desenvolvendo a pesquisa na escola e nesse sentido tanto

cultura foi alcançado. Porém, não havia tempo para as

as(os) alunas(os) como as(os) professoras/res e a

dúvidas e comentários.

coordenação me auxiliaram com a documentação e com

Ainda que a pesquisa tenha se limitado à Turma C

outras coisas que eu precisasse.

do ciclo I, a escola, de modo amplo, estava envolvida no
projeto. Percebi que a minha presença na escola estava,

2.6.3 Terceiro dia em sala com a Turma C

de alguma maneira, gerando alteração naquele espaço.
Contei com a compreensão de todas e todos os

No dia 8 de fevereiro, quarta-feira, realizei o terceiro

profissionais da escola. No primeiro encontro, tive a

encontro com a Turma C. Selecionei em torno de 160 fotos

preocupação com as assinaturas dos pais/responsáveis,

que mostrassem um pouco do meu trabalho, do meu

mas a coordenadora pedagógica disponibilizou-se a

percurso e do estágio docência que fiz na Escola Indígena

recebê-las.

pedagoga

São José, na aldeia Sangradouro – MT. As fotos, em geral,

responsável pela maioria das aulas da Turma C, colaborou

eram de crianças indígenas. Sentamos no chão, em

de forma muito importante na pesquisa recebendo

círculo, e expliquei que haveria dois momentos para ver as

diariamente os Termos de Consentimento assinados. O

fotos: no primeiro, todos poderiam ver as fotos e, no

professor Audnã havia conversado previamente com as(os)

segundo, cada aluna(o) escolheria uma foto para falar

estudantes chamando atenção para a assinatura do

sobre ela. Em seguida começamos a montar um painel de

Cida,

a

professora

regente,
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fotos do lado de fora da sala de aula com as fotos
selecionadas.
Foi

um

grande

movimento!

Enquanto

as(os)

estudantes viam as fotos, ouvi muitas risadas, piadinhas e
perguntas. Pedi que olhassem a vontade antes de escolher
a foto preferida. A professora Cida me ajudou nessa aula,
pois as crianças demoraram muito a escolher. Tive que
informar que acabou o tempo para a escolha, pois elas
estavam em dúvida sobre qual foto escolher. Olhavam para
o lado para conferir qual foto o colega tinha escolhido e
ficavam pensando.
Segue abaixo os registros do terceiro encontro com
a Turma C (Figura 21).
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Figura 21. Pesquisa de campo – Turma C, ciclo 1, 2017. Fonte: Arquivo da autora.
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Após as crianças selecionarem as fotos, perguntei

Argumentei dizendo que não tinha problema se alguém

qual o motivo das escolhas. Muitos escolheram fotos nas

estragasse, muito menos se alguém levasse uma foto para

quais eu estava presente e também, fotos com crianças,

casa. Disse que tínhamos muitas fotos e poderíamos

em especial bebês indígenas. As respostas sobre os

montar um painel dentro da sala também. Assim as

motivos foram: “porque eu acho a senhora muito bonita”

crianças concordaram em fazer do lado de fora, mas na

ou, “porque gosto muito de criança”.

parede da sala. Elas foram cuidadosas com as fotos,

Vinícius disse que o que o motivou foi ele imaginar-

tentaram colar o mais alto possível para evitar qualquer

se na água, acha muito legal brincar na água. Ele escolheu

dano, mas observei que não havia razão para estarem tão

uma foto em que eu estou tomando banho de rio. Leinar

preocupadas, estaria tudo bem colar as fotos numa altura

escolheu uma foto com bebê porque imaginou que fosse a

mais baixa para que elas mesmas pudessem olhar. O

prima dela. Muitas respostas estavam relacionadas a

professor Audnã acompanhou a construção do painel, o

alguma referência do cotidiano. Por exemplo, “eu gosto de

que contribuiu para as(os) alunas(os) ficarem bem à

cachoeira, por isso escolhi essa foto”. A cada foto

vontade.

apresentada eu contava um pouquinho da história dela.

No

final

da

aula,

seguindo

o

planejamento,

Após essa conversa fomos montar o painel de fotos.

apresentei a pintura corporal indígena. Falei sobre esse

Perguntei para a turma onde poderíamos construir o mural

fazer estético na cultura indígena e levei imagens (anexo 5)

de fotos, sugerindo que fosse do lado de fora da sala, para

mostrando de onde vem o grafismo indígena. Expliquei que

que outras pessoas pudessem ver as fotos. As(os)

essa pintura vem do cotidiano dos povos, das folhas, do

alunas(os) comentaram que se montassem o painel de

trançado, dos peixes, dos cascos dos animais, etc.

fotos fora da sala de aula as outras turmas iriam arrancar

A Turma C gosta muito de desenhar e pintar. Eles

as fotos, que as crianças da Turma A são muito pequenas

geralmente querem levar os desenhos para casa. O

e iriam rasgar as fotos e que o painel acabaria estragando.

momento de levar imagens para conversar sobre a cultura
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indígena foi importante para as(os) alunas(os) e para mim.

manifestavam interesse. Passei novamente cadeira por

Percebi que era um momento de prazer. Da próxima vez

cadeira fazendo a pintura nos braços e nos rostos. O

que voltar a escola, conforme combinei com as(os)

professor

alunas(os), planejo começar a nossa conversa a partir das

recebendo uma pintura com urucum no braço. Sentei no

pinturas.

chão da sala, no centro do círculo e comecei a pintar o

Audnã

também

participou

da

atividade,

meu rosto. Quando finalizei minha autopintura, o sinal
2.6.4 Quarto dia em sala com a Turma C

tocou para o recreio. Não deu tempo de fazer pintura em
todos durante a aula.

No dia 10 de fevereiro, sexta-feira à tarde, foi

Fiquei surpresa com a atitude de uma das meninas,

realizado o quarto encontro. Levei uma cesta das mulheres

ela mesma pegou a tinta preta e fez uma pintura no rosto

A'wẽ Uptabi cheia de objetos da cultura indígena e coloquei

da colega. Notando que a ansiedade era muita na turma,

no meio da sala. Comecei a aula com as pinturas  o

peguei o urucum e fui para o recreio para continuar

grafismo indígena, sobre os quais eu havia tratado na aula

fazendo as pinturas. Mas como no recreio todas(os) as

anterior. Fui de cadeira em cadeira perguntando quem

alunas(os) do ciclo I estão juntos, as(os) alunas(os) de

gostaria de usar os objetos: gravata, colar de casamento

outras turmas fizeram um círculo ao meu redor e também

Awē, cocar e instrumentos musicais como flauta, reco-reco,

desejavam ser pintadas(o). Prometi que pintaria até a hora

pau de chuva e maracá. As crianças foram receptivas,

que o sinal de volta para a sala de aula tocasse, e teríamos

nenhuma delas rejeitou usar os objetos.

apenas os 15 minutos do recreio. Muitas(os) alunas(os)

Perguntei quem gostaria de fazer uma pintura com
urucum, pigmento natural de cor vermelha que vem de
uma planta com o mesmo nome. Nesse momento a
agitação foi geral, pois todos estavam

curiosos e

saíram chateadas(o) porque não houve tempo para que
fossem pintados.
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Abaixo as imagens (figura 22) com objetos da
cultura indígena e das pinturas corporais que realizei nos
alunos.

.
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Figura 22. Pesquisa de campo – Turma C, ciclo 1, 2017. Fonte: Arquivo da autora.
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Após o recreio, tentei fazer uma roda de conversa
com as crianças sobre pintura indígena. Porém, como de
costume, após o recreio elas estavam muito agitadas.
Geralmente, após o recreio, as atividades não são muito
produtivas, não funcionam muito bem. Diante dessa
situação decidi exibir o filme dos Cineastas Indígenas para
Jovens e Crianças, do projeto Vídeos nas Aldeias, filme
cujo título é No tempo do verão (2013). O filme tem como
enredo cenas de um final de semana em que as crianças
Ashaninka deixam a escola e partem rio acima para
acampar com os pais e aprender sobre a vida no rio e na
mata.

(disponível

Figura 23. No tempo do verão, 2013. Fonte: Vídeos nas Aldeias.

em:

https://www.youtube.com/watch?v=hT-ROkHSWtE).

2.6.5 Quinto dia em sala com a Turma C

Após assistirmos o filme, com duração de 22
minutos, as crianças já estavam um pouco mais calmas.

Dia 13 de fevereiro, segunda-feira à tarde, realizei a

Então conversamos sobre o filme e sobre as pinturas que

performance “Que memórias me atravessam?”. Como

elas tinham visto no filme. Kemilly falou que os povos

representado na figura abaixo (Figura 24).

indígenas respeitam muito a natureza. Yan comentou que
os povos indígenas eram felizes, festejavam a vida antes
dos portugueses chegarem ao Brasil.
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Figura 24. Pesquisa de campo – Turma C, ciclo 1, 2017. Fonte: Arquivo da autora.
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Como eu já estava há algum tempo no campo, e
percebendo que muitas vezes ocupei todo o período da

Deixa eu falar uma coisa para vocês, o que a Mirna

aula, constatei que precisava finalizar o projeto. Tinha

está querendo quando ela fala assim: O que vocês

planejado nove (9) encontros para a ação pedagógica, com

têm a dizer sobre a minha performance? Isso que

duração de 1h e 30 minutos cada um. Até esse momento

ela fez aqui, eu gostaria que vocês prestassem

em campo, já tinha o dobro de horas planejadas

atenção, desde o momento que ela chegou aqui pra

inicialmente e muitos dados produzidos. Dei-me conta que

se

era

movimentos

necessário

finalizar,

seguir

o

planejamento

e

apresentar a performance.

pintar,

vocês
dela,

conseguem
tudo

que

ela

lembrar?
fez.

Isso

Os
é

performance. O resultado da primeira pintura que ela

Expliquei que a performance é o meu trabalho

fez, a vestimenta dela, observem isso, tentem se

poético e, portanto, é muito importante para mim. Expliquei,

lembrar disso para vocês falarem. Para não ficar só

ainda, que as imagens que projeto no meu corpo durante a

assim... achei lindo, achei legal, tentem passar o

pintura, são imagens do meu cotidiano, dos lugares que

máximo de informações de detalhes que vocês

ocupo, das pessoas que seguem na minha vida e outras

acharam interessante. Combinado? Então vamos lá,

que não estão mais aqui, não acompanham mais o meu

quero ouvir”.

percurso. Após a performance disse que eles tinham
liberdade para falar sobre o que tinham acabado de

A presença da professora regente Cida foi muito

assistir. Podiam descrever suas impressões e fazer

importante em vários momentos da pesquisa de campo.

perguntas. A maioria das respostas foram: “achei bonita”,

Ela acompanhou-me durante as aulas, esteve sempre

“achei interessante”, “você vai pintar a gente também”.

atenta para o que eu precisasse, deu muita atenção a todo

Durante a conversa, a professora Cida pediu para
falar e disse o seguinte:

o trabalho desenvolvido durante a realização do projeto
sobre cultura indígena.
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Após a fala da professora continuamos a roda de

Por último, pedi que a professora Cida também

conversa. O próximo aluno a falar foi o Vinícius, que disse

falasse de suas impressões e ela fez o seguinte

ter gostado muito da música e das pinturas. Ana clara

depoimento:

disse que gostou muito desse “negócio” que estava na
minha cabeça. Era um adorno indígena, um cocar.

Fiquei

maravilhada

com

sua

postura,

aquela

Também perguntou por que eu faço essas pinturas no meu

concentração para fazer os desenhos, a firmeza e a

corpo. Respondi falando um pouco das muitas formas

tranquilidade para fazer isso. Que maravilhoso,

como a pintura indígena é utilizada. Destaquei que a

fiquei encantada, eu nem prestei atenção nas fotos,

pintura faz parte do cotidiano indígena e no caso da

fiquei prestando atenção em você fazendo essa

performance, como a pintura estava relacionada às

performance. A serenidade e a seriedade ao mesmo

imagens do meu cotidiano.

tempo.

Pedro disse ter gostado muito das pinturas e da
música, que a música pareceu ter colocado um pouquinho

Agradeci a professora e disse a todos as(os)

mais de suspense, que a achou maravilhosa. Outra aluna

alunas(os) que eu sempre fico muito nervosa na hora de

pediu para fazer uma pergunta: Tia, quando a pessoa

apresentar. Além disso, ressaltei que isso é o meu trabalho

nasce da barriga da mãe, ela pode pintar o corpo ou é

como professora, parte da minha história como pessoa,

errado? Eu quis confirmar a pergunta e perguntei se ela

como mulher indígena que se posiciona em favor de

estava falando dos bebês. Essa pergunta causou uma

determinadas lutas e ideais. Disse, também, que a

excitação na sala de aula. Todos passaram a lembrar de

performance tem uma importância muito grande para a

uma imagem que tem um bebê deitado enquanto sua mãe

pesquisa que estou fazendo e para o projeto que estou

faz a pintura corporal indígena.

realizando na escola.
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Houve mais uma rodada de perguntas. Uma das
perguntas feitas foi: onde nascem as crianças indígenas?

participassem do projeto sobre cultura indígena, organizeime para estar presente nesse dia (Figura: 25).

Muitas crianças começaram a falar ao mesmo tempo e eu

Começamos conversando sobre o desenvolvimento

tinha dificuldade de ouvir as perguntas. Percebo que

do projeto cultura indígena na Turma C e depois fizemos

quanto mais imagens eu apresento, maior é a curiosidade.

algumas observações a respeito das formas como muitas

A nossa conversa foi interrompida por um assunto

vezes a cultura indígena aparece, ou não, nas escolas. As

muito importante, o lanche. Ainda tentei rapidamente falar

professoras (uso a palavra no feminino porque a maioria é

sobre a tinta que os povos indígenas utilizam para a

de mulheres) falaram de suas experiências com o tema e a

pintura, tintas a base de jenipapo e urucum, mas as (os)

forma como elas aprenderam sobre cultura indígena

alunas (os) saíram correndo para o refeitório. Depois do

durante a sua formação pedagógica. Ouvi relatos de cura

lanche entreguei alguns desenhos sobre comida tradicional

com o uso de plantas medicinais tendo como referência os

indígena, disse que eles poderiam levar os desenhos para

saberes indígenas. Uma professora relatou que quando era

casa e que no próximo encontro finalizaríamos do projeto.

criança tinha medo de índio.
Comentamos que mesmo havendo a exigência para

2.6.6 Primeiro encontro com o corpo docente –
Trabalho pedagógico
No dia 17 de fevereiro, sexta-feira, aconteceu o
trabalho

pedagógico

da

escola,

uma

reunião

de

planejamento das (os) professoras/res realizada sem a
participação das(os) alunas(os). Levando em consideração
o pedido das professoras e professores para também

trabalhar esse tema na escola - Lei no 11.6459, que inclui
no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da
temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” -,
9

Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro
de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da
temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Diário Oficial da
União, Brasília, 11 de março de 2008, Seção 1, p. 1. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007
2010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso em: 18 set. 2017.

100
elas não tiveram nenhuma formação acerca do assunto até
então. Comentamos sobre uma frase que é muito
conhecida quando se fala de cultura indígena: “minha avó
foi pega no laço”. Chamei atenção para o fato de que
muitas vezes essa frase é associada ao desejo de
aproximação com a cultura indígena, mas expliquei que
para os povos indígenas essa frase trata de uma cena de
estupro.

.

101

Figura 25. Primeiro encontro com as (o) professoras/res para o trabalho pedagógico, 2017. Fonte: Arquivo da autora.
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Avaliamos como essa lei é importante, é uma
conquista

para

a

educação,

mas,

infelizmente,

as

realizavam a atividade de pintura no papel eu passei por
eles fazendo algumas pinturas nos rostos e braços.

professoras e os professores não foram capacitados para

Finalizei o projeto agradecendo a todos, inclusive a

trabalhar esses temas. Nossa conversa durou quase duas

professora Cida que estava presente. Levei “laranjinha”,

horas, porém o tempo foi pouco. Por isso, marcamos um

um suco congelado de açaí e cupuaçu para a nossa

novo encontro, após a aula do dia 22 de fevereiro.

confraternização. Disse às alunas e aos alunos que
retornaria em breve trazendo os materiais produzidos

2.6.7 Finalização do projeto sobre cultura indígena e o
segundo encontro com o corpo docente
Como havia combinado com as (os) estudantes no
último encontro, no dia 22 de fevereiro, uma quarta-feira a
tarde, iríamos trabalhar com pintura. Levei jornais para
cobrir as mesas, tinta, papel, pincel e alguns desenhos
sobre pintura indígena que eles já haviam conhecido
durante o projeto (Figura: 26).

Orientei-os para que

fizessem uma pintura no papel sobre o que haviam
aprendido durante a realização do projeto. As pinturas
poderiam usar como tema a alimentação tradicional
indígena, pintura corporal, cenas dos filmes que assistimos
juntos e assim por diante. Como eles ainda estavam muito
ansiosos e interessados pela pintura corporal, enquanto

durante a realização do projeto para montar uma
exposição.
Após a aula, durante o horário de estudos e
planejamento das(o)s professoras/res, nos reunimos na
biblioteca para mais um encontro sobre cultura indígena.
Levei o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE)

para

quem

quisesse

assinar,

expliquei

a

importância do documento para que eu pudesse utilizar
partes das nossas conversas na pesquisa. Esclareci que
não estava prevendo essa conversa, que não constava no
planejamento

pedagógico,

acontecendo,

também

investigação.

mas,

poderia

já
ser

que
útil

à

estava
minha
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Figura 26. Pesquisa de campo – Turma C ciclo 1, 2017. Fonte: Arquivo da autora.
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O tempo foi curto e o foco principal da discussão foi o

Durante nossa conversa, todas (os) professoras/res

modo como é “comemorado” o dia do índio na escola. Elas

assinaram os TCLE. Expliquei, mais uma vez, que as pinturas

observaram que é prática comum fazer dois traços com tinta

corporais indígenas têm como inspiração o cotidiano, a vida

no rosto das crianças, colocar uma pena pendurada na

indígena, daí as pinturas de casco de animais, desenhos de

cabeça e assim a data é comemorada de maneira grosseira,

folhas, da pele da onça etc.

a

partir

de

um

estereótipo,

sem

que

as

crianças

compreendam o verdadeiro motivo de tal comemoração.

A professora Cida perguntou como são feitas as
pinturas, pois, elas são muito detalhadas. Quanto tempo se

Apresentei o material que havia trazido e abordei as

leva para fazer uma pintura indígena. Expliquei que a tinta

muitas possibilidades de trabalhar com a pintura indígena,

preta é feita da mistura do jenipapo com o carvão e que fica

visto que, de acordo com a minha experiência, é a parte que

na pele, geralmente, por sete dias. Dialogamos sobre os

mais desperta o interesse das crianças. Considerando que

motivos das pinturas. O professor Rubens comparou a pintura

apenas o professor Rubens, de educação física, não tem

indígena à maquiagem, no caso de povos não indígenas.

formação em pedagogia, aproveitei a oportunidade para

Despedi-me de todas as professoras e professores,

detalhar várias questões destacando o interesse das crianças.

agradeci a todos e me comprometi a voltar, após o exame de

Nossa conversa estava centrada na possibilidade de

qualificação, para fazer uma exposição do material produzido

trabalhar a cultura indígena com os ciclos I e II do Ensino
Fundamental, público que frequenta a escola. Expliquei,
também, que parte do material sobre cultura indígena que
havia trazido para aquele encontro era resultado de um
levantamento feito na internet.

pelos estudantes.
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2.6.8 Recebendo um áudio da Turma C

para justificar os seus direitos e nós da turma C
queremos saber se a senhora está bem, se não

No dia 27 de abril, uma quinta-feira, recebi um áudio da
professora Cida. A internet não estava funcionando muito

machucou ninguém aí. Nós esperamos que, isso, que
os índios tenham esse direito, aqui é da turma C”.

bem, pois eu estava em Brasília participando da Mobilização

Oi tia Mirna, aqui é o Pedro da turma C. Eu fiquei

Nacional Acampamento Terra Livre. Expliquei que não podia

sabendo assim, que houve um conflito aí em Brasília,

responder naquele momento, pois estava em Brasília.

que jogaram bomba aí, eu fiquei preocupado! Eu

Quando retornasse a Goiânia ouviria e responderia a

quero saber se a senhora está bem, se a senhora não

mensagem. Sem nenhuma ansiedade para ouvir, continuei

se machucou. Eu estou falando isso em nome da

minhas atividades no acampamento. Cheguei a Goiânia no

turma C. Aqui é o... de novo, repetindo, aqui é o

dia seguinte, pela madrugada, e ao ouvir o áudio fiquei

Pedro e essa mensagem vem da turma C”.

surpresa:
Ainda na madrugada, respondi agradecendo a atenção,
Oi Mirna, bom dia, é a professora Cida aqui da turma

o carinho e o cuidado. Respondi e retribuí dizendo o quanto

C. Nós todos estamos preocupados com o que

aquela mensagem de áudio era importante para mim e,

aconteceu ontem em Brasília e os meninos querem,

principalmente, para a pesquisa que estava realizando.

alguns, dar um recadinho para você, ‘ta’ bom? Beijo.
Oi tia Mirna, aqui é a Sara, da turma C. Nós estamos
querendo saber... nós sabemos que o povo de
Brasília tacaram bomba em cima dos índios, porque
assim ó... A senhora e os índios foram lá para ver...
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era um momento de apresentação do projeto para receber a

Capítulo 3

permissão das(os) educadoras/res da escola para começar o

TRAMAS QUE FORAM SENDO CONSTRUÍDAS
NO DECORRER DA PESQUISA DE CAMPO
Neste

capítulo

abordo

algumas

questões

que

marcaram o processo da pesquisa de campo, questões que
considero relevantes para os colaboradores da pesquisa e,
principalmente, para a minha formação docente. Parto de
algumas ideias e frases que foram recorrentes e singulares
durante o projeto sobre cultura indígena na escola.

trabalho. Mas algumas questões já foram antecipadas nesse
primeiro momento, porque as professoras começaram a me
questionar: por que esse projeto só aconteceria somente com
a Turma C?
A professora Eliane se pronunciou dizendo que era
importante que esse projeto também acontecesse com as/os
professoras/res e não somente com os estudantes. Essa
questão ficou latente durante a pesquisa porque as falas
das/os professoras/res me fizeram refletir sobre vários
aspectos do meu trabalho e formação. Apesar de suas

3.1 “Eu não sei nada sobre cultura indígena”

diferentes formações, suas perguntas foram afuniladas para
um tema recorrente que permeou suas experiências: “Durante

A partir da experiência de pesquisa de campo, na qual
abordamos a cultura indígena, a frase “eu não sei nada sobre
cultura

indígena”,

apareceu

de

diversas

formas

nos

momentos iniciais da pesquisa. Primeiramente, quando fui
apresentar ao corpo docente o projeto sobre cultura indígena
que seria realizado na escola com a Turma C. Nesse primeiro
diálogo eu ainda não estava fazendo nenhum registro, pois

minha formação, não houve esse tema, cultura indígena”, “se
muitas vezes repetimos a ‘comemoração do dia do índio’, é
porque assim aprendemos”.
Reflito sobre o porquê dessas questões terem sido
colocadas quando eu apresentei o projeto e percebo que
minha presença provocou essa situação e esse tema
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associando-as

à

minha

apresentação

como

indígena,

deixar que alguém transformasse em brincadeira o que eu

professora e pesquisadora. Questões que foram colocadas

estava falando; que sou, em parte, responsável por passar

pelo corpo docente e me fizeram voltar as perguntas iniciais

essa história a limpo. A professora pedagoga Silvênia se

da ação pedagógica.

manifestou explicando que considera muito importante que

A forma como a cultura indígena é trabalhada nas

esse projeto seja desenvolvido com as(os) professoras/res da

escolas é muitas vezes tida como folclórica. Num primeiro

escola. Complementou dizendo que o tema é muito

momento não falei nada sobre isso, deixando que as

abrangente e o pouco que ela sabe é basicamente o que

professoras ficassem à vontade para falar das suas

encontrou nos livros didáticos. Afirmou, ainda, que esse

percepções em relação à cultura indígena.

estudo

Desse modo, apresentei as perguntas: “O que você
sabe sobre cultura indígena?”; “Você gostaria de aprender
sobre cultura indígena?”, e “Onde se aprende a cultura
indígena?”. Essas foram as perguntas norteadoras da
pesquisa de campo. Porém, no decorrer do projeto elas foram
se

desdobrando

na

medida

em

que

dúvidas

e

questionamentos foram aparecendo. Ouvi as professoras e
professores falarem que o pouco que sabiam era informação
encontrada nos livros.
A professora Cida afirmou, modulando a voz e olhando
nos meus olhos, que eu não poderia, em momento algum,

poderia

estar

vinculado

a

várias

disciplinas,

contribuindo para a compreensão e desconstrução de
estereótipos sobre a cultura indígena.
O professor de educação física, Rubens da Silva,
também se manifestou dizendo o seguinte:
[...] no meu caso especifico que é
educação física, em outras vezes fizemos
alguns jogos baseados na cultura indígena.
Lançamento de lança, corrida de toras, luta
uca-uca, né, a ideia é continuar com esses
conteúdos dentro da educação física.
Agora, um projeto seu, para nós, seria
muito bom, muito rico para a gente também
possa entrar e somar forças com os índios,
com você, com a sociedade indígena, para
gente lutar, ainda mais agora que as
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mudanças politicas estão muito ruins
prejudicando índios e quilombolas. Então,
acho que a gente tinha que fazer alguma
atividade em função disso, nas redes
sociais. Fazer trabalhos aqui na escola
para conscientizarem as pessoas sobre os
direitos indígenas, acho muito importante,
acho que é a hora! Está urgente. Para
munir os professores de conhecimento
para repassar para os alunos, né?

Eu acho que todo tipo de informação que a
gente agrega, que a gente recebe, é
sempre muito válida, e a gente às vezes
costuma ter uma visão dos índios muito
equivocada. Em toda minha formação
acadêmica, não me recordo de ter
estudado sobre os índios. O que eu tive é
justamente essa visão que é muito
equivocada, aquela que vem nos livros
didáticos, que fala aquelas coisas que a
gente até tirou muitas dúvidas com você.

O professor de artes Audnã, complementando a fala do
colega professor de educação física, fez a seguinte
observação:

modo como, durante muito tempo, a cultura indígena vem
Acredito que a parte indígena da nossa
cultura é negligenciada. Infelizmente
estamos em um processo de apagamento
dessas influências, e é necessário esse
tipo de resgate, para que a gente possa
construir uma consciência mais efetiva. E
principalmente em relação às minorias,
nesse
momento
que
vivemos
politicamente, do ponto de vista de rever a
nossa sociedade para que a gente possa
se identificar como povo.

A professora pedagoga Rosimar se manifestou da
seguinte maneira:

Essas falas contribuíram para uma reflexão sobre o

sendo apresentada nas escolas. Pesquisei na internet sobre
as “as comemorações do dia do índio” nas escolas e me
deparei com um conjunto de imagens que revelam um pouco
sobre a fala das(os) professoras/res. De fato, onde se
aprende sobre cultura indígena?
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vigentes, é feito por todos os indígenas. No Brasil são mais de
305 etnias de diferentes povos indígenas, com 274 línguas10.
Segundo Rosa (2015, p. 263), pesquisadora e crítica
cultural, a

Figura: 27. Brincar de índio (2017). Fonte: disponível
http://leoricardonoticias.com.br/dia-a-dia/ourolandia-dia-do-indio-foifestivo-na-escola-sonho-de-crianca/

ideia de ‘descobrimento’ foi difundida, operou-se
um processo relacional nos planos políticos social,
cientifico (a ciência torna o indígena observável e
tipificado), cultural e religioso, em que a diferença e,
acima de tudo, a própria existência indígena é
sistemática
e
violentamente
apagada
ou
inviabilizada. Essa premissa do ‘vazio’ garante a
legitimidade de uma construção imagéticodiscursiva que potencializa o decalque da Europa
para o chamado ‘Novo Mundo’, silenciando e
inviabilizando os sujeitos históricos que aqui já se
encontrava.

em:

A questão sobre a cultura indígena muitas vezes é
tratada na escola como brincadeira. Na Figura 27, isso fica
explícito no nome do projeto “vamos brincar de índio”,
utilizando a “fantasia de índio” e o gesto de colocar a mão na
boca para fazer um barulho que, segundo os estereótipos

Essa violência que silencia a cultura indígena também
chega até os espaços escolares. “Brincar de índio” é
desvalorizar uma rica cultura, carregada de saberes produção
de sentido e subjetividade. Meu interesse não é criticar as
professoras e professores que dentro de suas possibilidades
tentam trabalhar com a cultura indígena na escola, mas
explicitar como a temática indígena é muitas vezes tratada no
10

Povos indígena no Brasil http://www.funai.gov.br/index.php/indios-nobrasil/quem-sao?limitstart=0#
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espaço escolar. Isso é um problema social, reflexo da forma

apresenta produções audiovisuais a partir de um olhar

como a sociedade é informada sobre a nossa cultura

indígena; Articulação dos Povos Indígenas do Brasil15;

indígena.

Mobilização

Em contrapartida apresento algumas possibilidades
as(os) interessadas(os) em conhecer sobre os povos

Nacional

Indígena16;

e

as

100

mulheres

indígenas que podem ser seguidas na redes sócias (nota de
roda pé numero 5).

indígenas para que possam ter acesso a esses saberes

Com intenção de dialogar com as/os possíveis

indígenas que muitas vezes são silenciados. Apresento

leitoras/res desta pesquisa, o grande desafio é aprender e

algumas possibilidades: A “Radio Yandê”,

11

a primeira radio

indígena na web do Brasil; um site que pode auxiliar

ensinar problematizando as questões acerca da cultura
indígena, seja no espaço escolar ou em outros espaços.

professoras/res e interessadas/os sobre a cultura indígena,
chamado “Índio Educa”12; “Xapuri Socioambiental”13, onde
tem uma matéria sobre preconceito e apropriação cultural a
partir da fala de indígenas; Vídeos nas Aldeias14, um site que
11

Radio Yandê.

http://radioyande.com/
12

Índio Educa.

http://www.indioeduca.org/?p=1924
13

Xapuri Socioambiental

(https://www.xapuri.info/sagrado-indigena/ziriguidunspreconceito-apropriacao-cultural/

14

Vídeos nas aldeias

http://www.videonasaldeias.org.br/2009/noticias.php?c=33
15

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil

http://apib.info/apib/
16

Mobilização Nacional Indígena

https://mobilizacaonacionalindigena.wordpress.com/
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3.2

“Tia, índio
estereótipos17

come

gente?”

Desconstruindo

Como já mencionado no capítulo 2 e na seção anterior,
no primeiro dia do trabalho de campo, na tentativa de dialogar
sobre cultura indígena com a Turma C, escrevi algumas
perguntas em pequenos papéis e coloquei em cima da mesa
de cada estudante. Essas perguntas eram: o que você
conhece sobre cultura indígena? O que você gostaria de
aprender sobre cultura indígena? Onde se aprende sobre
cultura indígena? (Figura 28).
Figura: 28. Pesquisa de campo, 2017. Fonte: Arquivo da autora.

17

Esta seção gerou um artigo “Índio come gente? Desconstruindo
estereótipos”. Apresentado no I Seminário Internacional de Pesquisa em
Arte e Cultura Visual, que ocorreu em Montevidéu, em 2017.
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As respostas em geral foram, “Não... não sei nada”,
“Não conheço nada!” Diante dessa situação, desdobrei as
perguntas: você já conheceu alguma criança indígena? Já viu
alguma coisa sobre cultura indígena na TV, revistas, jornais,
fotos? Como é o “dia do índio” na escola? O que vocês
acham que uma criança indígena da sua idade está fazendo
agora? Você já viu algum filme com pessoas indígenas?
Como relatado na descrição da ação pedagógica no capítulo
2,

as respostam

seguiram

o

mesmo padrão,

as(os)

estudantes afirmaram não saber nada sobre a cultura
indígena. Saí da escola um pouco decepcionada comigo
mesma e pensando sobre a situação.
Diante dessas dúvidas e inseguranças, me preparei
para

o

segundo

encontro

com

muitas

imagens

que

remetessem, de fato, ao tema cultura indígena. Levei imagens
do povo Tapirapé, das mulheres A'wẽ Uptabi e imagens do
meu cotidiano, com a expectativa de que a apresentação das
imagens deflagrasse focos de interesse e pudéssemos ter
uma conversa produtiva nesse segundo encontro (Figura 29).
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Figura: 29. Pesquisa de campo, 2017, Fonte: Arquivo da autora.
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Chegar com as imagens foi à guinada necessária no

As imagens foram responsáveis por evocar muitas perguntas,

trabalho da pesquisa de campo. Não foi necessário que eu

entre elas aquela que se tornou recorrente: “índio come

fizesse as perguntas novamente, porque enquanto as

gente?” Essa pergunta também tem sido recorrente no meu

crianças olhavam as fotos, os comentários e as perguntas

percurso pessoal tendo surgido em diferentes momentos e

foram surgindo espontaneamente. Pude entender melhor o

contexto da minha trajetória. Reconheço que esta pergunta

que Banks (2009, p. 21) fala sobre a conexão que as imagens

tem me levado a fazer reflexões e autocríticas em relação a

podem suscitar. O autor explica que “os sujeitos de pesquisa

mim mesma e à minha formação como indivíduo e como

têm, de forma mais evidente, uma conexão social e pessoal

docente. Tem-me levado a pensar a respeito dos estereótipos

com as imagens”. A experiência durante a pesquisa de campo

construídos em relação a uma cultura, a um povo. O fato de

me levou a perceber como as imagens, associadas aos

aparecer em sala de aula e, de maneira específica, neste

princípios da Cultura Visual, podem ser potentes ao gerar

caso, feita por crianças, me afeta diretamente, pois me faz

diálogos. Conforme explica Tourinho, os

pensar sobre a concepção distorcida que essas crianças têm
sobre a cultura indígena e, principalmente, a forma que devo

efeitos da imagem
suas formas de persuadir,
iludir, aludir, impactar
não são meras condições
que o pesquisador escolhe considerar ou
abandonar. Elas são parte e constituem o campo da
cultura, das redes sociais, dos afetos. Portanto, elas
atrelam a pesquisa às vivências cotidianas de
ambos
pesquisadores e colaboradores
interferindo e impactando em suas maneiras de ver,
sentir significar e interagir com o mundo, com si
mesmo e com os outros (TOURINHO, 2016, p.
219).

me posicionar enquanto mulher indígena, professora e
pesquisadora. No contexto da pesquisa de campo a pergunta
do aluno apareceu assim:

Pedro: Tia é verdade que alguns índios
comem pessoas? Eu perguntei só pra
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provar pra certa pessoa aqui [indicando o

como eles afetam o nosso cotidiano. Como exemplo, trago a

colega do lado] que você não comia gente.

fala do professor indígena Makuxi ao descrever uma cena de
aula numa escola indígena:

Embora esta pergunta seja recorrente, sempre que é
Atualmente trabalho como professor em uma escola
indígena, e quando pela primeira vez encontrei a
minha turma me alegrei, eram crianças de não mais
que nove anos de idade. Mas minha alegria foi
cortada quando fiz a primeira pergunta, “Quem de
vocês são índios?”, eis que todos calaram e
direcionei então a pergunta a cada um, e a resposta
foi negativa. O fato de que essas crianças se
recusaram a se autodenominarem índio não é por
outro motivo se não o estereótipo causado pelos
usos frequentes da imagem distorcida dos índios
nos grandes meios de comunicação, assim como
também nos livros didáticos circulados dentro das
escolas indígenas (MAKUXI, 2013,p.1).

feita, por alguma razão me afeta profundamente, fazendo
emergir um sentimento que é um misto de tristeza, irritação e
pesar.

Pensei

bem

sobre

a

pergunta.

Mesmo

que

rapidamente, tentei considerar toda a euforia que se
manifestava no comportamento dos alunos ao manusearem
as imagens, e comecei falando sobre as coisas que a minha
família comia e os alimentos que eu também consumo no
meu dia a dia. Nesse dia, acompanhava-me no trabalho de
campo para fazer os registros, Rafael Coxine, um estudante
indígena de cinema. Em seguida, a minha resposta ou
explicação, direcionei a ele a pergunta. A resposta dele
acompanhou a minha explicação negando a afirmação
contida nesse estereótipo. Passei, então, a conversar com as
crianças sobre os muitos estereótipos que são colocados ou
associados aos povos indígenas. Expliquei que esses
estereótipos trazem problemas reais para nos indígenas e

Em diálogo com outras mulheres indígenas, ouço com
frequência relatos de suas experiências com esse tipo de fala
e perguntas preconceituosas. Uma pesquisadora indígena
que mora na Aldeia Vertical, no Rio de Janeiro, me trouxe o
seguinte relado:
Um dia eu fui fazer uma fala na Caixa
Cultural e um homem foi o primeiro a fazer
pergunta. Ele era professor de história. A
pergunta dele foi se índio usa camisinha.
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Na hora eu não me dei conta, só achei uma
pergunta muito idiota. Mas a mediadora da
mesa pegou o microfone antes que
qualquer indígena falasse, éramos três, e a
mediadora perguntou para ele: ‘é assim
que você faz quando conhece uma
pessoa? Pergunta se ela usa camisinha?”
E olhou para gente e falou: “eu, como
mediadora, falo que vocês não precisam
responder essa pergunta” (Relato pessoal
de uma pesquisadora, junho de 2017).

Recentemente fui a um salão de beleza e uma
senhora que estava ao meu lado perguntou se eu era índia,
respondi que sim. Então ela se sentiu muito à vontade para
dizer o que é bom ou ruim para uma indígena na cidade,
afirmando que “não é bom o índio ficar na cidade sem fazer
nada”, pontuando o problema do alcoolismo, que índio é
acostumado a ficar no mato e que quando vem para a cidade
vira alcoólatra. Perguntei sobre o que ela fazia na cidade e

Esses relatos e as minhas próprias experiências

ela respondeu: “É diferente!”, reiterando que a situação dela

fazem-me pensar na urgência de discutir esses estereótipos

como aposentada era diferente da situação dos indígenas.

em relação à cultura indígena, isto é, o modo como imagens

Continuando o diálogo ressaltei que o problema do alcoolismo

preconceituosas e/ou idealizadas circulam

maneira

não é exclusividade dos indígenas, que na cidade existe

irresponsável, impactando as relações cotidianas e afetando

muitas pessoas alcoólatras que não são indígenas. Pontuei,

de forma negativa as vidas dos povos indígenas no Brasil.

ainda, que como mulher indígena, também consumo bebidas

Nesta pesquisa, tenho interesse de destacar estereótipos que

alcoólicas e não tenho nenhum problema com isso.

de

se desdobram em torno das mulheres indígenas, interesse

A conversa provocou desconforto, tanto para mim

que está evidentemente relacionado às minhas próprias

quanto para ela, pois percebi que ela não estava preparada

vivências

para lidar com essas perguntas e respostas. Muitas vezes

acadêmica.

enquanto

mulher,

indígena,

professora

e

me calei em situações como esta, em outras ocasiões me
afastei da pessoa que falava. Mas esta pesquisa de tem me
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estimulado a cada vez mais me posicionar em relação a

grupos e das mulheres indígenas se apresentam mais ainda

esses difíceis diálogos e enfrentamentos.

como um potencial a ser explorado através da educação e da

Percebo como as dúvidas sobre nós indígenas

(re)construção de imagens e suas representações. Nesse

aparecem em diferentes formas, por vezes, de modo sútil,

sentido, a Cultura Visual incentiva e estimula visões múltiplas

mas em outras situações, de maneira grosseira ou até mesmo

e diversas, nutridas a partir de diferentes contextos criando

torpe. A pergunta que uma criança de oito anos de idade

um diálogo produtivo entre educadores e estudantes. Por

apresenta, como curiosidade, motivada pela minha presença

outro lado, as declarações da mulher que encontrei no salão

em sala de aula, também gera muita dúvida e me faz pensar.

de beleza afirmam, de forma intrusiva e arrogante, os modos

Porém de certa forma, devo considerar que a criança está

pelos quais os indígenas deveriam estar ou não habitando os

disponível para ouvir minhas respostas e para dialogar sobre

contextos urbanos das grandes cidades, sem levar em

o

visões

consideração o que nós - e naquele caso específico, eu, uma

sinalizam

mulher indígena interagindo com ela - temos a falar sobre

curiosidade. Podem ser utilizadas de forma aberta para uma

nossas próprias vivências e sobre nossos próprios modos de

revisão de algumas ideias e conceitos, gerando um esforço

habitar e estar nas cidades ou em outros lugares fora dela.

tema.

Embora

estereotipadas,

essas perguntas partam

elas

carregam

dúvidas

que

de

positivo de mudança deflagrado pela apresentação de

Quero destacar que não tenho a intenção de

imagens alternativas sobre quem somos, o que fazemos e

representar todas as mulheres indígenas, pois as culturas têm

como vivemos, as populações e as mulheres indígenas no

diversidade e especificidades. Quero apenas falar do espaço

Brasil.

que tenho ocupado no mundo, trazendo minhas próprias
Tratando-se

de

um contexto

pedagógico,

essas

experiências e os relatos que me afetam nesse percurso.

possibilidades de revisão e reinvenção das imagens dos

Haraway (1995, p. 33) afirma que a “única forma de se
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encontrar uma posição mais ampla é estando em algum lugar

resistência e criatividade. Preciso estar preparada para as

particular”. É deste lugar particular que falo.

muitas situações que ainda estão por vir, com respeito e

Algumas perguntas me acompanham e instigam como
parte dessas experiências: por que muitas pessoas se sentem
confortáveis em fazer essas perguntas? Por que algumas
pessoas se sentem no direito de decidir como devemos ser,
ou o que é bom ou ruim para nós indígenas?
A artista e professora indígena Arissana Pataxó,
apresenta em sua escultura a pergunta: “O que é ser índio pra
você?”. Essa obra me fortalece nos lugares de resistência que
ocupo diariamente enquanto mulher indígena, na aldeia ou
fora dela.
Essa obra traz uma pergunta na superfície de um
objeto que é um grande símbolo de resistência para a cultura
indígena, o facão. Desperta o meu olhar para perceber que é
necessário estar disponível para responder essa pergunta,
com a proteção da ancestralidade, com muita coragem,

responsabilidade de uma mulher indígena, professora, artista
e pesquisadora.
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Figura 30. Arissana Pataxó, “Mikay”, 2009, escultura de cerâmica. Fonte: Premio Pipa. Disponível em: http://www.premiopipa.com/pag/arissana-pataxo/
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3.3 Áudios da Turma C

Figura 31. Folder do acampamento Terra livre 2017. Fonte: Latitunes Latinas. Disponível em: http://latitudeslatinas.com/convocatoria-acampamentoterra-livre-2017/
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Em abril de 2017 aconteceu em Brasília a 14º edição
do Acampamento Terra Livre (ATL). Essa forte mobilização

posse de comunidades indígenas na data de promulgação da
Constituição (5/10/1988) “18.

indígena contou com povos de todas as regiões do país.

O Acampamento Terra Livre foi um momento de

Compareceram cerca de 200 povos, contando com a

encontro muito importante para o fortalecimento da luta

presença de mais de mil lideranças indígenas. Essa foi a

indígena, onde pudemos mostrar nossa força e organização

maior mobilização do ATL já realizada. Nós estudantes

(Figura 31). Uma articulação internacional aconteceu com

indígenas da UFG nos organizamos para participar dessa tão

lideranças indígenas de seis países (Panamá, Costa Rica,

importante mobilização, um movimento político atual, uma

Guatemala, Equador, Bolívia e Indonésia) com o objetivo de

forma de resistência para enfrentar a crise que o país passa

fortalecer a luta e protagonismo das mulheres indígenas.

e, principalmente, um aprendizado para a nossa formação

Diante da situação deixamos um recado para o governo de

político-social enquanto estudantes indígenas.

Temer: não aceitaremos os ataques aos nossos direitos, não

O acampamento teve diversas pautas. Entre elas,

haverá nem um passo atrás, nem um direito a menos!

houve discussões acerca da educação indígena e “a
paralisação das demarcações de Terras Indígenas; o
enfraquecimento

das

instituições

e

políticas

públicas

indigenistas; as proposições anti-indígenas que tramitam no
Congresso; a tese do “Marco Temporal”, pela qual só devem
ser consideradas Terras Indígenas as áreas que estavam de

18

Mobilização
Nacional
https://mobilizacaonacionalindigena.wordpress.com/2017/04/

Indígena:
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Figura 32. Acampamento Terra livre 2017. Fonte: Casa de vidro. Disponível em: https://acasadevidro.com/2017/04/27/mobilizacao-nacional-indigenarealiza-o-acampamento-terra-livre-2017-e-demanda-demarcacao-ja-e-nenhum-direito-a-menos/
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Enquanto eu participava do ATL, recebi, no celular, um

Indígenas, houve uma grande repressão policial, os indígenas

áudio da professora Cida, regente da Turma C. A minha

foram atacados com gás lacrimogênio, spray de pimenta e

pesquisa de campo já havia acabado há mais de dois meses.

balas de borracha (Figura 33). Muitas pessoas passaram mal

Respondi que estava em Brasília, que o sinal da internet

e foram feridas, algumas tiveram de ser socorridas. Essas

estava péssimo e que, logo que possível, entraria em contato.

notícias correram o mundo, foram amplamente noticiadas por

Na primeira oportunidade de ouvir a mensagem enviada pela

diversos canais televisivos nacionais e internacionais. A

professora Cida, com grande curiosidade e afeto e me

realização dessa mobilização demonstra a posição e

surpreendi com a mensagem de voz (citado na seção 2.6.9).

determinação dos indígenas em relação a questões e

Fiquei muito emocionada ao ouvir esse áudio. A

reivindicações históricas e urgentes. A mobilização é também

mensagem me fez refletir sobre a motivação dos alunos,

uma radiografia do momento atual pelo qual passa o país,

sobre a minha pesquisa de campo. Refleti sobre a minha

tornando evidente o modo como as comunidades indígenas

responsabilidade

estão sendo tratadas em âmbito nacional.

ao

desenvolver

a

pesquisa

e,

especialmente, sobre a minha formação. As alunas(os) da
Turma C estavam preocupados comigo porque durante a
primeira marcha do Movimento Terra Livre, em direção ao
Congresso Nacional em favor da demarcação de Terras
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Figura 33. Acampamento Terra Livre 2017. Fonte: Casa de vidro. Disponível em: https://acasadevidro.com/2017/04/27/mobilizacao-nacional-indigenarealiza-o-acampamento-terra-livre-2017-e-demanda-demarcacao-ja-e-nenhum-direito-a-menos/
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Comecei a pensar sobre onde termina e onde começa

de construção de novas representações mais adequadas,

meu trabalho de campo, se é que podemos definir claramente

consonantes com compromissos pessoais e coletivos em

como e onde essas fronteiras se estabelecem se é que elas

busca de transformações sociais mais duradoras.

são reais. De acordo com Veiga-Neto, o
[...] trabalho do campo transborda, não temos
domínio de que forma ele pode reverberar. Por
mais que planejamos cada dia, cada ação sob
as orientações do professor supervisor desta
ação pedagógica, ela tem uma força a qual não
podemos ter controle. [Pois] não há um chão
firme, um fundamento anterior, único e estável
do qual se possa vigiar, criticar, autorizar ou
negar o que é pensado e dito (VEIGA-NETO,
2012, p. 274).

O trabalho empírico, que não tem um chão firme,
trouxe-me reflexões sobre como essa resposta em forma de
áudio contribuiu para meu processo de construção como uma
professora que pretende ser reflexiva e crítica. Como
podemos efetivamente modificar as imagens e as percepções
sociais sobre as comunidades e sobre as mulheres indígenas,
contribuindo para um gradual processo de reinvenção, isto é,
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CAPÍTULO 4
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Figura 34. Resistência. Foto: Sallisa Rosa 2017. Diagramação Juju Queiroz
,
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Inicio as considerações finais deste estudo da

pesquisadora,

mas

também

pessoal,

subjetiva

e

mesma maneira como fiz durante o seu processo de

principalmente politica. Muitas vezes ouvi sobre o quanto a

construção – um exercício de reflexão e transformação.

escrita é solitária. Não tinha clareza sobre o que isso

Penso nos atravessamentos que me constituem como

representa. Propor-me a rememorar e registrar questões

indígena, mulher, docente e pesquisadora, para além do

íntimas e dificuldades comuns que aconteceram e

sentido literal do ato ou efeito de atravessar que envolve

acontecem no meu dia a dia me fez pensar sobre meus

travessia e traspassamento; passar cruzando por entre

muitos posicionamentos como professora de artes visuais

partes ou lados. Esses processos de cruzamentos foram

e mulher indígena, ciente das questões sociopolíticas que

aprendizados para mim.

sustentam e ao mesmo tempo interpelam a natureza da

Nesta pesquisa, minha intenção foi e ainda é refletir
sobre como o meu percurso poderia contribuir para minha

narrativa autobiográfica.
Em

um

primeiro

momento,

fiz

uma

revisão

formação docente, entendendo-a como um processo de

bibliográfica acerca do campo da pesquisa autobiográfica

transFORMAÇÃO.

conhecendo

Para

isso,

apresentei

relatos

de

os
a

principais

partir

dessa

autores

que

discutem

e

perspectiva.

Conheci

o

experiências como, por exemplo, o meu processo para

produzem

ingressar na Universidade. Escrever esses relatos me

abrangente campo da pesquisa autobiográfica, histórias de

ajudou a estruturar e refinar ideias e argumentos. Utilizar a

vida e biografia. Escolhi desenvolver esta pesquisa

metodologia autobiográfica é sempre um grande desafio e

utilizando a metodologia “autobiográfica” que mostrou-se

nesse sentido, em muitas situações me vi em confrontos e

uma delimitação adequada para esta empreitada. Atrevo-

conflitos comigo mesma: o que dizer, de que forma

me a considerar que após a realização desta dissertação

escrever e ao mesmo tempo refletir sobre como esses

me sinto um pouco mais familiarizada com este campo de

relatos interferem diretamente na minha formação docente;

conhecimento, mas, ao mesmo tempo, tenho a certeza de

não somente na minha formação como professora e

que ainda há muito para aprender a partir desses estudos.
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Essa pesquisa me fez entender como o meu
percurso

de

estudante,

professora,

pesquisadora

desta “autobiografia”. Fui fazendo escolhas, identificando

é

possíveis pontos de conexão e percebendo aspectos e

relevante para minha formação. Se por vezes me senti

momentos da minha formação a medida que realizava o

insegura e ansiosa ao relatar minhas experiências, ao

percurso.

pesquisar e aprender a partir da autobiografia, reconheço,

O trabalho de campo foi essencial para esta

também, o quanto passei a compreender a importância de

pesquisa. O “chão” da escola, com suas fissuras, ranhuras

questões “corriqueiras” e aparentemente irrelevantes na

e lisuras, me trouxe para um lugar onde pude experimentar

minha formação e construção social. É a partir dos

as questões as quais me propus. Dialogar com as/os

ambientes e contextos nos quais estou inserida que

estudantes da Turma C possibilitou compartilhar minhas

surgem

minha

vivências da cultura indígena cruzando-as, mesmo que de

formação, que me instigam a refletir, a mudar de opinião. A

modo fragmentado, com as experiências dos alunos.

partir de dúvidas, conflitos e angústias, situo e reposiciono

Somente no decorrer da prática pedagógica as dificuldades

o meu lugar no mundo.

e perguntas foram surgindo. Tive a oportunidade de

as

possibilidades

que

constituem

a

Percebo que tópicos e temas que estudei em

escolher como me posicionar diante delas, mesmo que

algumas disciplinas no curso de graduação continuam

essas escolhas nem sempre tenham sido feitas com

reverberando dentro de mim e me impulsionaram no

segurança ou esclarecido seus possíveis efeitos.

momento

de

construir

a

primeira

ideia

para

esta

Fui surpreendida e atravessada pelas perguntas das

investigação. Rememoro de maneira crítica, como fui

professoras sobre o fato de o projeto não contemplar a

afetada por esses tópicos e temas e o quanto eles me

participação de toda a escola. Essa indagação gerou

constituem como aprendiz, professora e pesquisadora

conflitos diante das delimitações de tempo e dos objetivos

nessa dissertação de mestrado. Pude compreender melhor

traçados para alcançar e realizar a pesquisa. Tive que

esse itinerário a medida que ia me reconstruindo através

manter o foco e seguir com a ação pedagógica planejada
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para a Turma C, embora em vários momentos eu tenha

Fazendo uma reflexão crítica, consigo observar

percebido que a pesquisa poderia seguir vários caminhos.

como as possibilidades de aprender e ensinar sobre a

Mas, como o foco era minha formação docente, foi

cultura indígena podem ser potentes no espaço escolar,

necessário

mesmo percebendo as barreiras que surgem na forma de

afunilar

essa

demanda

para

a

ação

“verdades”

pedagógica.

estereotipadas,

fortemente

recalcadas

na

A dinâmica diária da escola de Ensino Fundamental

sociedade, distorcendo identidades, diferenças étnicas e

é “outra”, bem diferente da dinâmica na qual estou inserida

raciais da população brasileira que ainda são reproduzidas

no momento, a Pós-Graduação. O tempo das aulas, os

por meio de imagens fantasiosas e até mesmo demoníacas

intervalos entre o lanche, o recreio e as diversas

sobre ‘ser’ indígena. Em meio a esse desafio a minha

interrupções me fizeram compreender a importância de um

formação vai sendo construída como professora de artes e

planejamento flexível para lidar com processos de

pesquisadora do campo da Cultura Visual. A experiência

continuidade e descontinuidade que o campo exige da(o)

me outorgou a legitimidade necessária para eleger as

pesquisadora(o). Aprendi que é preciso estar dedicada por

imagens como substratos da investigação e, a partir delas

inteira para conseguir dialogar com um grupo bastante

e, com elas, dialogar na pesquisa de campo.

heterogêneo de 28 crianças. Esse diálogo só foi possível

A problemática da pesquisa levada para o contexto

devido a presença e a colaboração essenciais da

da escola provocou e despertou a curiosidade dos sujeitos

professora Cida e do professor Audnã. Mas devo

envolvidos na ação. Sobretudo, afetou-me e acredito que

reconhecer,

da

afetou também as percepções das crianças sobre a

outras/os

delicada e necessária discussão do respeito à diversidade

servidoras/res, sem o qual as ações do trabalho de campo

cultural. Estou ciente de que a presença do meu corpo

não seriam realizadas.

indígena ali e o trabalho desenvolvido não foram

coordenação,

também,
da

o

suporte

que

direção

e

das(os)

recebi

suficientes para esclarecer conflitos históricos envolvendo
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indígenas e não indígenas. Aliás, essa não era a minha
intenção. Busquei atiçar a curiosidade sobre o tema a partir

Teve um dia que ela chegou com o

das minhas experiências de mulher indígena, traçando

cocar na cabeça, colocou um vídeo que

cruzamentos de tensões e empatias entre as nossas

mostrava a vida dela e começou a pintar

subjetividades,

o seu corpo. Passou pela minha cabeça

me

reinventando

como

estudante,

que eu queria ser ela, ser uma índia me

professora, pesquisadora e artista.
Sim, como artista também! Utilizar a performance
“Que memórias me atravessam?” como mediadora de
diálogos com os estudantes me fez refletir sobre como as
imagens

e

os

sons

do

meu

cotidiano

indígena,

apresentados na ação, provocaram questionamentos e
interesses das(os) alunas(os).
Após apresentar a performance, as crianças falaram
sobre suas percepções. Naquele momento suas falas
foram

simples

e

empáticas:

“achei

bonita”,

“achei

interessante”, “você vai pintar a gente também?”. No
entanto, meses depois de concluída pesquisa de campo,
recebi um material escrito (Figura 34), enviado pela
professora Cida. Ela tomou a iniciativa de conversar com a
Turma C sobre a ação pedagógica. Chamou a minha
atenção a fala de Maria Eduarda ao descrever suas
sensações e desejos ao rememorar a performance:

pintando daquele jeito. Eu queria ajudar
os índios a lutar pelos os direitos deles!
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Ouso

dizer

que

essa

performance

ajudou

a

desconstruir, na escola, parte dos estereótipos sobre a
cultura indígena. Maria Eduarda começou o seu relato
falando do cocar, mas finalizou o texto com o desejo de
lutar pelos direitos dos indígenas. A cultura indígena tem
muita

beleza,

adornos,

colares,

dança;

tem

a

ancestralidade que nos protege e nos guia, mas, cultiva,
também, histórias de luta e resistência de povos produtores
de saberes que podem estar em muitos lugares, de
diferentes formas. Na performance, quando apresento o
meu cotidiano, escolho imagens em diferentes espaços: na
aldeia, na cidade, na escola trabalhando como professora,
nas manifestações públicas e em momentos de lazer.
Minha intenção é mostrar que a mulher indígena pode
estar em muitos lugares, de acordo com a sua vontade e
as suas possibilidades.
A pergunta “índio rouba?” apareceu durante a
pesquisa de campo. Conversei com os alunos sobre a
demarcação de terras, expliquei que esse é um problema
antigo, embora muito atual para os povos indígenas. São
Figura 35. Pesquisa de campo, 2017.
Fonte: Arquivo da autora.

muitos os meus parentes que continuam lutando para
conseguir suas terras que foram

“roubadas”. Mas,
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infelizmente, ainda existem pessoas afirmando que quem
rouba são os indígenas, que somos preguiçosos e não
queremos trabalhar. As ofensas são diversificadas, muitos
termos pejorativos são atribuídos aos povos indígenas.
No conjunto de textos enviado pela professora Cida,
destaco, também, o depoimento escrito (figura 35) de Julia:

Antes eu não gostava de índios porque
as pessoas falavam que os índios
roubavam, mas quando a tia Mirna
estava aqui eu perguntei isso para ela e
ela falou que não é verdade. Depois eu
me senti feliz e agora eu respeito os
índios.

Figura 36. Pesquisa de campo, 2017.
Fonte: Arquivo da autora.
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Oi Mirna, bom dia, é a professora Cida aqui da
turma C. Nós todos estamos preocupados com o
que aconteceu ontem em Brasília e os meninos
querem, alguns, dar um recadinho para você, ‘ta’
bom? Beijo.
Oi tia Mirna, aqui é a Sara, da turma C. Nós
estamos querendo saber... nós sabemos que o povo
de Brasília tacaram bomba em cima dos índios,
porque assim ó... A senhora e os índios foram lá
para ver... para justificar os seus direitos e nós da
turma C queremos saber se a senhora está bem, se
não machucou ninguém aí. Nós esperamos que,
isso, que os índios tenham esse direito, aqui é da
turma C”.
Oi tia Mirna, aqui é o Pedro da turma C. Eu fiquei
sabendo assim, que houve um conflito aí em
Brasília, que jogaram bomba aí, eu fiquei
preocupado! Eu quero saber se a senhora está bem,
se a senhora não se machucou.
Eu estou falando isso em nome da turma C. Aqui é
o... de novo, repetindo, aqui é o Pedro e essa
mensagem vem da turma C”.

Figura 37. Áudio da Turma C
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Recebo esses textos como uma resposta da
pesquisa de campo, como parte desta investigação que

alunas(os) envolvidas(os) de maneira peculiar, espargindo
fragmentos de interpretações intersubjetivas.

tem também como foco desconstruir estereótipos em

Como observei anteriormente, em vários momentos

relação aos povos indígenas. O áudio da Turma C (figura

esta pesquisa poderia ter seguido diferentes caminhos,

36), que recebi via telefone celular, além de ser expressar

mas, mantive o foco na minha formação visando

a preocupação dos alunos com os povos indígenas, é um

responder,

grande estímulo de força e resistência para mim. Esse

propostas no início desta investigação. Esse foco me

áudio afetou profundamente minha formação pessoal e

ajudou a perceber que, das muitas identidades que me

docente de diferentes formas. Num primeiro momento veio

atravessam, a identidade indígena é o ponto de partida da

a surpresa e somente no decorrer dos dias fui, aos poucos,

minha formação, seja ela usada de maneira proposital e

digerindo e refletindo sobre os motivos que podem ter

consciente, ou não. Às vezes me apresento, falo quem

levado as crianças a gravar esse áudio. Agora, ouso

sou, de onde venho e quais as minhas intenções. Em

enumerar alguns possíveis motivos: compreendo que a

outras situações, só é necessário estar de corpo presente.

ação pedagógica levantou questões que os envolveu a

As perguntas e questões vão surgindo e rapidamente me

ponto de chegarem na escola e conversarem sobre o fato

vejo em condição de me posicionar a respeito.

ocorrido

no

Acampamento

Terra

Livre,

mesmo

que

parcialmente,

as

perguntas

conforme

Como professora de artes, antes de realizar esta

mencionado no capitulo 3; a professora Cida também os

pesquisa, dentre as possibilidades de planejamento para

estimulou a pensarem sobre o fato, devido à repercussão

as aulas eu apresentava e trabalhava questões dos povos

da ação pedagógica desenvolvida no trabalho de campo.

indígenas. Agora, me vejo um pouco mais preparada para

Posso, talvez, inferir, que relações de afeto ocorreram por

dialogar sobre o tema a partir das minhas próprias

diversas vias e em intensidades distintas, atingindo as(os)

experiências. Essa força identitária também alterou minha
forma de escrever e refletir. Inicialmente, me deparava e
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me sentia intimidada diante das dificuldades de uma escrita

fazeres, seja na academia, nas escolas por onde passar ou

acadêmica. Hoje, sinto que avancei um pouco nesse

em outros espaços onde estiver.

quesito, mas também ampliei meus interesses no sentido

Ao refletir sobre os muitos atravessamentos que

de escrever um texto que os “meus pares” possam

esta pesquisa provocou em mim, recordo as palavras de

entender e, se possível, sentir. Mais que isso, estou cada

Eça (2013, p. 73) ao dizer que “muitas perguntas se podem

vez mais ciente das minhas responsabilidades sociais,

fazer e muitas maneiras de ir para além das perguntas,

principalmente no que diz respeito às lutas pelas pautas de

gerando outras em um espírito de indagação contínuo que

interesse dos povos indígenas, principalmente as causas

nunca se poderá dar por encerrado”. Portanto, sigo com

feministas. É desse lugar que escolho falar, escrever e

esse espirito indagativo, incorporando as palavras de Nilda

lutar, meu lugar de mulher indígena.

Alves (2017, p. 16) que considero muito pertinentes neste

Tenho consciência que de alguma maneira esta

trabalho: “Resistir é necessário; viver exige muito mais:

pesquisa me forma, mas ainda tenho muito a aprender.

exige criação!” Esta etapa se conclui, mas a resistência e a

Refletir sobre o meu percurso até aqui me faz pensar na

criação continuam!

música de Roberto Mendes (2005): “vou aprender a ler
para ensinar meus [e minhas] camaradas”. Entrei no
Programa de Pós-Graduação pelo sistema de cotas e
tenho a sensação de ter feito jus ao que me foi exigido.
Segui as regras do jogo e procurei cumprir todas as
exigências. Sei que ainda há muito a fazer, a contribuir em
outros espaços, compartilhar meus aprendizados e, na
medida do possível, ajudar outras mulheres indígenas a
estudar. Desejo estar disponível para outras pesquisas e
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ANEXOS
Anexo 1: Aprovação no comitê de ética
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Anexo 2: Ação pedagógica
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Anexo 3: TALE
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Anexo 4: TCLE
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Anexo 5: Imagens que levei para a sala de aula para explicar sobre a pintura
indígena

