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Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o 

direito de ser diferentes quando nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade 

de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, 

alimente ou reproduza as desigualdades (SANTOS, 2007, p.22). 
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professores indígenas. Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências 

e Matemática – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018. 

 

RESUMO 

 

Entender o processo de subalternação e exploração das relações comerciais e da biodiversidade 

no contexto indígena, em face à influência ocidental, é perceber o processo de colonização do 

Brasil em 1500, além de sua organização estrutural. Este trabalho traz reflexões sobre as 

relações comerciais tradicionais de algumas etnias indígenas à luz da Etnomatemática, no curso 

de Educação Intercultural da Universidade Federal de Goiás (UFG). O propósito central é 

verificar as contribuições do tema contextual “Cultura e Comércio”, do curso de Educação 

Intercultural da UFG, referentes às relações comerciais praticadas pelos indígenas tanto no 

contexto tradicional quanto na sociedade envolvente. A partir das reflexões, no 

desenvolvimento desta pesquisa, percebemos que a Etnomatemática, num viés de formação, 

propicia ao professor indígena perceber as diferenças culturais e comerciais dentro e fora de 

seu contexto. Sabendo-se que o conhecimento e o comércio indígena receberam inúmeras 

influências das mais diversas civilizações no que tange à perda do patrimônio imaterial por 

meio da prática da biopirataria e de suas relações comerciais tradicionais; as ponderações aqui 

estabelecidas possibilitam aos povos indígenas uma maior liberdade e autonomia frente a 

determinados “padrões” de comportamentos capacidade de lidar com as transformações 

econômicas provocadas pela cultura ocidental dominante.  

 

Palavras – chave: Cultura e Comércio. Relações comerciais. Professores indígenas. 

Biopirataria. Etnomatemática. 
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ABSTRACT 

 

Understanding the process of subalternation and exploration of commercial relations and 

biodiversity in the indigenous context, in the face of Western influence, is to perceive the 

process of colonization of Brazil in 1500, as well as its structural organization. This work 

presents reflections on the traditional commercial relations of some indigenous ethnic groups 

in the light of Ethnomathematics, in the course of Intercultural Education of the Federal 

University of Goiás (UFG). The main purpose is to verify the contributions of the contextual 

theme "Culture and Commerce", of the Intercultural Education course of the UFG, referring to 

the commercial relations practiced by the Indians in the traditional context as well as in the 

surrounding society. From the reflections, in the development of this research, we realize that 

the Ethnomathematics, in a training bias, allows the indigenous teacher to perceive the cultural 

and commercial differences inside and outside their context. Knowing that indigenous 

knowledge and trade have received innumerable influences from the most diverse civilizations 

regarding the loss of intangible heritage through the practice of biopiracy and its traditional 

trade relations; the considerations established here allow indigenous peoples greater freedom 

and autonomy in the face of certain "patterns" of behaviors capable of dealing with the 

economic transformations provoked by the dominant Western culture. 

 

Key - words: Culture and Commerce. Comercial relations. Indigenous teachers. Biopiracy. 

Ethnomathematics. 
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1.1 UMA COMUNICAÇÃO SOBRE OS (PRE)CONCEITOS FRENTE AOS POVOS INDÍGENAS 

 

Historicamente, para a sociedade ocidental dominante, os povos indígenas foram e são 

vistos como grupos isolados, com culturas1 periféricas e marginais, que representam um nível 

“inferior” da evolução da humanidade. Para Taukane (2003), esses povos são caracterizados, 

perante o corpo social envolvente2, como desfavorecidos, marcados por discriminações, 

exclusões sociais, preconceitos e escravidão. 

No Brasil, existem diversos povos com representações culturais distintas, línguas e 

saberes próprios – uma gama de diversidade cultural. Em relação aos povos indígenas, o censo 

de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) esclarece que “[…] o Brasil é 

composto por 305 etnias indígenas e 274 línguas distintas” (p. 5), com diferentes formas de 

perceber e lidar com o mundo, já que um mundo sem diversidade é um mundo morto. Nesse 

viés, as concepções que Taukane (2003, p. 11) discute estão amparadas por uma trama 

complexa de saberes: 

Infelizmente existem muitos preconceitos a respeito de nosso povo, talvez pela falta 

de informação sobre o assunto. Ás vezes, o índio, era visto como um selvagem, 

atrasado e incapaz de lutar por seus direitos, ou como um coitadinho, uma vítima de 

armação que saía sempre perdendo.  

 

Deparamo-nos com povos que oprimem (ação decorrente desde 1500, com a chegada 

dos portugueses ao Brasil) os indígenas, utilizam ideologias que buscam romper a diversidade 

cultural e estabelecem uma cultura maior, na qual, os grupos sociais, possuem os mesmos 

valores, hábitos, costumes e as mesmas tradições. Não deixemos de lado as características 

originárias dos povos indígenas, eles possuem suas próprias formas de pensar, agir e 

comercializar, frutos de uma longa história - ensinada e repassada de geração a geração.  

 
A evolução do mundo globalizado, percebemos as tecnologias aprofundando nas 

comunidades indígenas […] Eu creio que esse avanço não acontece só em nossa 

comunidade, hoje o capitalismo está envolvido em tudo […] Para um futuro melhor, 

devemos começar com as nossas crianças, para que o capitalismo não prevaleça, a 

criança deve saber cantar, pintar e outros, para que não perca para sempre a cultura 

Apinajé, o capitalismo é uma doença – que destrói tudo […] Desvaloriza tudo. 

Antigamente fazia a troca, trocava o artesanato […] hoje não vemos as trocas, muitos 

artesanatos Apinajé não são feitos, não há uma propagação dos jovens em nossa 

cultural […] O capitalismo tem deixado muito nossa cultura e nossas relações 

comerciais tradicionais de lado e, para que possa voltar, tem que haver iniciativa de 

nós, para resguardar a cultura. (Aluno III) 

                                                           
1 Para Laraia (2002), o termo “cultura” é um dos temas centrais mais discutidos nos últimos 100 anos pelos 

antropólogos; o assunto tem se demonstrado inesgotável. O desenvolvimento desse termo é útil para a 

compreensão do paradoxo da vasta diversidade cultural da humanidade. É complexo: inclui conhecimentos, 

crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro 

de uma sociedade. 
2 Envolvente sugere algo a ser envolvido, que envolve (envolvedor). 
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Costumes, conhecimentos, mitos, culturas, relações de comércios e línguas dos povos 

indígenas são frequentemente afetados pela sociedade ocidental dominante. São poucas as 

populações que não sofreram influências que, em grande parte, foram estabelecidas por relações 

de contatos interétnicos com ações que visam a lucrar com a exploração cultural e comercial. 

Nesse sentido, Barbieri (2014, p. 132) argumenta que: 

 
Sabemos que os povos indígenas no Brasil têm um vastíssimo patrimônio cultural, 

comercial e imaterial, advindo dos seus padrões de comportamentos, símbolos e 

significados e não têm a verdadeira noção do valor econômico de seus conhecimentos 

e práticas culturais tradicionais, merecendo maior proteção jurídica. 

 

Mediante esse raciocínio, surge o propósito de entender essas questões comerciais, tanto 

no contexto indígena, quanto no da sociedade envolvente, além da evolução dos processos 

comerciais, a construção e implementação de uma formação social e docente. Desse modo é 

possível prosseguir com o respeito à diferença, visto que nossa sociedade é representada por 

diversas línguas, mitos, culturas, crenças, tradições, saberes e fazeres. Esses aspectos nos 

remetem aos pensamentos de Ribeiro (2006, p. 45): 

 
Cada cultura realizando suas representações, pautadas nos seus estilos de vida 

construindo junto ao seu contexto histórico, carregadas de comportamentos, 

conhecimentos, preconceitos, ideias, valores, sistemas produtivos e modos próprios 

de geração, organização intelectual e social e difusão de conhecimentos, partilha 

socialmente entre os seus o ‘olhar cultural’ coletivo, dirigido rumo ao outro, étnica e 

culturalmente diferente.  

 

Os valores e costumes culturais adquiridos e ensinados numa comunidade representam 

experiências ancestrais. Dessa forma, cada comunidade possui suas características de 

conhecimentos compartilhados entre si. A cultura não se constitui isoladamente, e sim 

coletivamente, e cada coletividade tem seu próprio modo de socializar seus membros. 

Essa aproximação com a perspectiva cultural faz-se necessária para sustentar as relações 

étnico-raciais. As discussões em relação à interculturalidade3, à educação intercultural e às 

relações comerciais dos povos indígenas, são decorrentes dos pensamentos e acontecimentos 

que ocorrem na sociedade atual. Nesse sentindo, Lluch (1998, p. 54) muito contribui quando 

afirma que a educação intercultural: “possibilita uma interação das culturas em pé de igualdade, 

partindo do conhecimento do respeito e da valorização mútuos, desvendando os condicionantes 

ideológicos e socioeconômicos que modulam tais relações”.  

                                                           
3 Quando falamos de interculturalidade neste capítulo, é entendida não como um meio que reconhece o valor 

intrínseco de cada cultura e defende o respeito recíproco entre várias culturas, mas que propõe enfrentar os 

conflitos oriundos desse relacionamento, como também suas riquezas (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 

2010). 
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As minorias étnicas, os grupos de pessoas que possuem tradições afrodescendentes, 

indígenas, quilombolas, entre outros, participaram de ou vivenciaram várias lutas políticas, 

comerciais, jurídicas e econômicas. Nosso país é plurilíngue e pluriétnico, no entanto, embora 

tenham se elaborado, nos últimos anos, políticas afirmativas da diferença e da identidade étnico-

racial, ainda encontramos significativa resistência da maioria dos governantes no 

aprofundamento de reconhecer tais políticas. 

Com o processo de colonização, ocorre uma invasão e exploração dos espaços 

indígenas, dos recursos providos pela biodiversidade e de suas tradições históricas; e, 

consequentemente, o conhecimento passa a ser imposto, estruturado e modificado.  

Após a Constituição Federal de 1988, consagrou-se uma economia de mercado baseada 

na livre iniciativa. As produções de bens de consumo na sociedade envolvente não são um fim 

para si mesmo e tampouco existem apenas para gerar lucros aos agentes financeiros. A teoria 

econômica, que foi proposta após a Constituição, utiliza a relação do conhecimento tradicional 

sem contrapartida para os povos indígenas. De acordo com o autor, isso ocorre devido ao fato 

de que: 

A sociedade brasileira não se enxerga multicultural e pluriétnica, e o projeto de 

desenvolvimento que os governos têm assumido não dá lugar a outro modelo que não 

o da sociedade de consumo […] Ao mesmo tempo que lhes nega o direito de manter 

seu modo da vida, enxerga-os através de uma lente utilitarista e etnocêntrica, que 

parece só admitir o direito à existência dos outros se esses servirem a algo para nós. 

(BARBIERI, 2014, p. 15) 

 

Os prejuízos provenientes dessa prática etnocêntrica são nefastos para as relações 

comerciais dos povos indígenas, ainda mais para a biodiversidade cultural. Para Barbieri (2014) 

vivemos numa sociedade recolonizada, com prática de biopirataria; ação que transforma a 

biodiversidade em produtos, modifica as relações tradicionais do comércio indígena e se 

apropria indevidamente da cultura.  

Todavia algumas questões merecem ser discutidas no âmbito formativo dos indígenas. 

Esses povos têm direito aos lucros derivados de “investimentos” em suas terras? As mudanças 

ocorridas nas relações comerciais tradicionais indígenas influenciaram a cultura e/ou contexto 

desses povos? As relações comerciais tradicionais indígenas foram eliminadas após o avanço 

do capitalismo?  

É de suma importância que os povos indígenas busquem novas concepções úteis para 

que possam participar de suas culturas e defenderem suas práticas comerciais, para que sejam 

reconhecidas, valorizadas e preservadas frente à sociedade envolvente. Dessa forma, esses 

povos poderão participar do desenvolvimento e das discussões de sua identidade cultural, 
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buscando direitos para a produção e venda de seus produtos e artesanatos como forma de 

etnossustentabilidade4 e etnodesenvolvimento. 

Esses processos de embates estiveram sombreados por questões que envolvem a 

escravidão e a exploração: as culturas indígenas não são reconhecidas e respeitadas pelos 

colonizadores. Os indígenas – na maioria das vezes – são impostos a aceitarem e/ou obedecerem 

às cobranças da cultura ocidental dominante. 

O processo de colonização possui uma “configuração” escolar. Em seu papel mais 

amplo, tem função de igualar as diferenças, homogeneizar uma única forma de identidade 

mediante outras culturas. Esse retrocesso, de homogeneização, aponta traços históricos 

importantes para a compreensão das lutas e caracterizações dos povos indígenas.  

Os modelos curriculares existentes são sustentados, em grande parte, por ações isoladas 

e descontextualizadas – abordagens e práticas pedagógicas firmadas pela dicotomia saber/fazer. 

Essa, na verdade, é uma perspectiva particular, fabricada no interior da sociedade ocidental. O 

discurso de Ribeiro (2006, p. 113) nos esclarece que essa dicotomia: 

 
É pautada para atender as aspirações dos segmentos dominantes da sociedade. A 

perspectiva da homogeneização sombreia os interiores das escolas, para buscar 

atender o modelo instituído que propaga os valores considerados corretos/verdadeiros 

para a sociedade – a escola tem exercido a função de agenciadora na relação entre 

culturas com o poder dominante, em detrimento das especificidades presentes na 

pluralidade de diferentes culturas existentes. 

 

Tal via homogeneizadora, que é denunciada por Ribeiro (2006), tolhe os princípios de 

igualdade de direitos, fato decorrente da direção que propõe aos indivíduos a oportunidade 

mediante a igualdade numa caminhada em prol da construção de uma Educação em que a 

valorização e liberdade sejam respeitadas. 

Nesse sentido, é primordial para a formação de professores indígenas uma Educação de 

qualidade. Em algumas escolas indígenas, as responsabilidades de lecionar os conteúdos 

específicos são exercidas por professores não indígenas, dependendo do povo e do segmento 

de ensino. Muitos desses profissionais, não indígenas, não têm o (re)conhecimento para exercer 

tal função em conformidade à realidade social e linguística dos indígenas.  

 

                                                           
4 Entendemos aqui etnossustentabilidade como um conceito excludente no sentido que só pode ser utilizado aos 

povos nativos que possuem terras tradicionais, visa a articulação entre três eixos, cultura, meio ambiente e mercado 

(CALEFFI, 2013). Ainda sobre a análise, para Barbieri (2014, p.  68), etnodesenvolvimento parte do princípio do 

respeito intercultural e do direito à autonomia e à autogestão dos povos nativos do mundo. Significa 

“desenvolvimento com identidade cultural”, sendo a ideia inicial do termo se deve a Stavenhagem (1984), que 

enfatiza que esta foi uma dimensão ignorada pelo pensamento desenvolvimentista, que definia a participação dos 

povos indígenas como um obstáculo ao desenvolvimento nacional. 
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Torna-se necessário e urgente, implantar o curso de Licenciatura para que os 

professores indígenas tenham oportunidade de prosseguir seus estudos e para que se 

possa garantir aos jovens indígenas uma educação de qualidade: uma educação que 

não se limite apenas na inserção dos indígenas no mercado, mas que proponha a esses 

o manejo de conhecimento universais, o acesso ao bem-estar, à saúde, à defesa do 

território, de seu patrimônio, com sua consequente valorização, simultaneamente à 

promoção de condições econômicas que garantam a sobrevivência cultural e física 

dos indígenas. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2010, p. 14) 

 

Por meio dessas e outras questões/lutas políticas, foi pensado e estruturado um espaço 

de discussão e formação (garantindo constitucionalmente) para professores indígenas. Dessa 

forma, foi elaborado um projeto pedagógico vinculado à criação do curso de Educação 

Intercultural na Universidade Federal de Goiás (UFG) ao longo dos anos de 2004 e 2005. O 

processo teve participação de alguns professores e líderes indígenas dos estados de Goiás, 

Tocantins, Maranhão, Roraima e Rondônia com o objetivo de “formar e habilitar professores 

indígenas em Educação Intercultural, para lecionar nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, 

com vista a atender a demanda da comunidade” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 

2010, p. 12).  

As lideranças inicialmente eram compostas por professores de História, Linguística e 

Ciências Sociais da UFG. Com o caminhar da proposta, esta se tornou transdisciplinar e abarcou 

outras áreas de conhecimento. 

Após a criação e aprovação do projeto, a UFG, juntamente com o Ministério da 

Educação (MEC), deliberou acerca da criação do curso no início de 2007, que inicialmente 

contou com os povos Karajá, Tapuia, Timbira, Xerente, Guajajara, Tapirapé, dentre outros. O 

curso de Educação Intercultural é vinculado à Faculdade de Letras e ministrado no Núcleo 

Takinahak�̃� de Formação Superior Indígena – pelo colegiado –, no campus Samambaia, em 

Goiânia (Goiás). Sua proposta apresenta-se como um espaço político de formação docente e de 

debates interculturais para as comunidades indígenas.  

O curso, desde sua implementação, realiza um processo de construção de bases 

epistemológicas que visam, sobretudo, à renovação das matrizes curriculares das escolas 

indígenas, de forma a suprir a perspectiva disciplinar, monocultural e monotópica, de raiz 

ocidental, que foi historicamente imposta mediante um modelo de educação assimilacionista. 

Existe, entrelaçada ao viés do curso de Educação Intercultural da UFG, a concepção de 

interculturalidade e a transdisciplinaridade decolonial, como “conhecimento entre, além ou 

acima/abaixo”; inexistindo fronteiras divisórias e excludentes em seu meio. 

Nessa conjuntura, entremeamos ao debate as ideias de Torres (2016, p. 76), de que “a 

concepção de transdisciplinaridade parte da identificação e esclarecimento das práticas 

transdisciplinares decoloniais”. A transdisciplinaridade decolonial propõe, portanto, a 
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suspensão e orientação de atitudes e métodos por meio da decolonização como projeto e prática 

atitudinal, devendo estar atenta aos desafios provenientes das comunidades inseridas no 

conceito anthropos5 e, ao mesmo tempo, buscar a superação dos limites disciplinares impostos 

ao longo dos séculos, ainda que se trate de um planejamento em processo árduo e inconcluso.  

Desagregar, degenerar e decolonizar, o poder, o ser e o saber constituem parte da 

consciência decolonial, que se alimenta do encontro entre as diversas áreas, manifestando-se 

numa faceta limítrofe e fronteiriça. Por esse motivo, o caráter transdisciplinar do curso parte da 

atitude decolonial; e, por uma questão política decolonial, a estrutura do curso não estabelece 

uma linguagem ou raciocínio único, de nossa sociedade, preservando uma ação que permite a 

aproximação de diferentes formas de saber, a ocidental e a indígena.  

Dado que cada povo possui sua própria forma de ver e perceber o mundo e a realidade 

que os circunscrevem, além de entender os distintos modos de saber/fazer caracterizados pelos 

grupos diversificados, o objetivo do curso, de acordo com a Universidade Federal de Goiás 

(2010, p. 12), é “[…] formar e habilitar professores indígenas em Educação Intercultural, com 

vistas a atender à demanda das comunidades indígenas no que toca à formação de seus 

professores […] contribuir com a inserção dos professores indígenas nas comunidades 

científicas […]”.  

O curso de Educação Intercultural da UFG tem duração de cinco anos – os dois 

primeiros anos iniciais são destinados à formação básica, e os três últimos, à formação 

específica (decisão/opção pelas áreas de conhecimento) –  e é composto por três áreas de 

conhecimento: Ciências da cultura, da linguagem e da natureza. Os componentes curriculares 

são desenvolvidos em quatro etapas anuais, duas destas realizadas nos meses de 

janeiro/fevereiro e julho/agosto nas dependências da UFG, na regional Goiânia, e duas durante 

os meses de abril/maio e outubro/novembro nas respectivas aldeias dos alunos indígenas. 

O curso surgiu como uma nova concepção, assumindo competências que visam à 

interação mútua por ações diversificadas, a favor da promoção da identidade cultural e da 

preservação de práticas comerciais tradicionais de cada etnia. Lluch (1998, p. 54) nesse sentido, 

reforça a discussão e nos remete à importância dessa implementação, assegurando que: “a 

Educação Intercultural pressupõe a interação de culturas em plano de igualdade, a configuração 

de uma realidade cultural dinâmica em constante transformação, na qual a diversidade é 

percebida como um elemento enriquecedor”. 

                                                           
5 Comunidades colonizadas e desumanizadas. 
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O fortalecimento da identificação dos povos indígenas foi aprovado pelo artigo 231 da 

Constituição Federal de 1988, o qual trouxe grandes conquistas em relação às políticas públicas 

e à cultura desses povos. No campo educacional, foram fundamentais para a formação inicial 

do professor indígena, uma vez que este se torna um profissional qualificado, poderá ajudar sua 

comunidade a trilhar seus percursos e caminhos perante a influência da sociedade envolvente 

capitalista. Nesse pensamento, Ribeiro (2006, p.  21) reforça: 

 
A formação inicial do professor indígena, numa perspectiva Etnomatemática 

transpassada pelos processos decorrentes da relação intercultural, é tomada como um 

tema relevante, o que, de forma geral, sugere a extrapolação da formação do professor 

para fora do contexto indígena. Não queremos e nem pretendemos fazer um 

levantamento exaustivo sobre a temática, mas sim, destacar elementos que possam 

contribuir para nossa investigação e a prática educativa. 

 

Assumimos, no corpo desta dissertação, uma perspectiva etnomatemática, que vincula-

se às relações comerciais entre povos indígenas e a sociedade envolvente. Nesse contexto, a 

construção do cenário investigativo sobre a diversidade cultural, as relações comerciais e o 

respeito à diferença e às raízes culturais é bastante plausível. Em meio aos debates aqui 

estabelecidos, o diálogo com a Etnomatemática, discutida por Ribeiro (2006), surge como um 

caminho que “suleia”6 e possibilita a construção de uma humanidade interpolada a uma 

convivência digna e respeitosa. 

 

1.2 NOVOS DESTINOS QUE ME FIZERAM PENSAR E AGIR  

 

Trilho meus passos ancorados nas diversas raízes culturais, constituídas a partir de meu 

contexto educacional, e direciono minhas escolhas sob os diversos olhares mediante caminhos 

por mim determinados. Os motivos e as escolhas que me levaram a constituir essa decisão estão 

em estreita ligação desde meus primeiros dias, no Ensino Superior:  fui instigado, desde então, 

a indagar sobre o que somos e o que representamos como pessoas no mundo a que pertencemos,  

 
A educação deve assumir o papel de conduzir os indivíduos a construir os 

conhecimentos pertinentes necessários à sua ‘inteligência geral’. Para tanto, caberá à 

educação ‘favorecer a aptidão natural da mente em formular e resolver problemas 

essenciais e, de forma correlata, estimular o uso total da inteligência geral’, de maneira 

que, para alcançar/realizar a sua promoção deve ‘utilizar os conhecimentos existentes, 

superar as antinomias decorrentes do progresso nos conhecimentos especializados e 

identificar a falsa racionalidade. (RIBEIRO, 2006, p. 109)  

 

                                                           
6 “Sulear” significa ter um olhar crítico da História e perceber a posição que ocupam hoje os países e as populações 

do Hemisfério Sul. (Disponível em: <mundodeoz.wordpress.com>. Acesso em: 06 jan. 2018). 
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Os diversos acontecimentos presenciados nos vários meios são componentes de minha 

trajetória acadêmica. No entanto, é de suma importância refletir sobre alguns pontos ligados a 

minha formação, os quais consolidam os caminhos e as escolhas que sigo, cujo produto torna-

se presente aqui. Vagarosamente, fui construindo um estilo de vida baseado em diversos 

contextos presentes e diferentes valores éticos.  

O processo que circunvizinha as questões indígenas e culturais agregou-se a minha 

trajetória desde o final de 2012, quando ingressei no Programa de Educação Tutorial da 

Licenciatura em Matemática (PETMAT) da UFG e me deparei com o professor José Pedro 

Machado Ribeiro que, na época, exercia a função de tutor do programa. O professor, de forma 

direta, discutia as questões multiculturais e étnico-raciais em ambientes educacionais que 

“saber ao alto”, assomavam às discussões em torno da diversidade. Foi nesse espaço que tive 

contato com questões etnocêntricas, preconceituosas com relação à dessemelhança, 

especificamente aquelas relativas aos povos indígenas.  

Durante minha graduação em Licenciatura em Matemática na UFG, estudei algumas 

questões formativas e culturais e, por diversas vezes, deparava-me secundariamente com 

dinâmicas investigativas que as envolviam. Até então, na condição de bolsista, fui 

aperfeiçoando as leituras, principalmente, em reflexões acerca da formação de professores e 

diversidade cultural. Desse meu lugar, percebia os comportamentos “errados” com as pessoas 

ditas “diferentes” que a nossa sociedade nos impunha. 

O desejo em buscar novos conhecimentos sobre a Etnomatemática para minha formação 

docente conduziu-me a trilhar novas possibilidades rumo à pós-graduação. Esse contato foi 

possível por meio de meu ingresso no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências 

e Matemática (PPGECM) na UFG, nível mestrado, em 2016. Foi quando me deparei com a 

ausência de publicações e trabalhos desenvolvidos nesse campo que fizessem ligações com as 

relações comerciais, negligenciadas e substituídas dos povos indígenas.  

Num movimento dinâmico de culturas e valores, mergulhei em minhas raízes pelas 

dúvidas e incertezas sobre algumas indagações. Nesse sentido, fui ao encontro de questões 

ligadas à exploração e marginalização social e comercial em que vive grande parte do povo 

brasileiro, especialmente os povos indígenas. É certo que, foi no início de 2016 que pude estudar 

e participar qualitativamente da formação inicial dos professores indígenas do curso de 

Educação Intercultural da UFG, quando recebi o convite para ser monitor do curso de Educação 

Intercultural no desenvolvimento dos temas contextuais, “Sistema de Orientações e Medidas” 

e “Saberes Matemáticos Interculturais”.  



26 
 

Ao participar como monitor dos temas contextuais acima, surgiram algumas indagações 

que passaram, a partir de então, a constituírem motivos de reflexões contínuas em minha prática 

investigativa e docente. Os alunos “protestavam” questionando sobre o impacto “negativo” do 

mundo ocidental dominante em suas relações comerciais tradicionais. Questões como esta 

foram mais que suficientes para a motivação de minhas escolhas sobre a formação de 

professores indígenas no curso de Educação Intercultural da UFG.  

Por meio desta e de outras oportunidades, pude perceber a riqueza de saberes existentes 

nesse espaço, além dos diversos conflitos e embates que envolvem a exploração de recursos 

naturais e as mudanças nas relações comerciais, que por meio da influência do capitalismo e da 

sociedade envolvente, desrespeitam o conhecimento ali presente. 

Ao longo do ano de 2017, motivado pela necessidade de ampliar as possibilidades e 

vivências das discussões, aproximei-me (juntamente aos alunos indígenas da etnia Javaé), das 

atividades interculturais em terras indígenas (Comitê Javaé – Ilha do Bananal), buscando refletir 

acerca dos impactos negativos das posturas etnocêntricas que promovem a discriminação e o 

preconceito.  

Como novo pesquisador das discussões indígenas, tive a honra de participar de algumas 

discussões/reuniões do Programa de Educação Tutorial da Licenciatura Intercultural Indígena 

(PETLI) da UFG com alunos de várias etnias. No que tange a essa trajetória, mediante diálogos, 

convivências e aprendizagens passei a observar a diversidade cultural, o indígena, a natureza e 

as diversas relações étnico-raciais com outro olhar. Dessa forma, me amparo nos argumentos 

de Ribeiro (2006, p. 21), pela necessidade de:  

 
Realizar uma sistematização teórico conceitual para a qual cumpre análises e reflexões 

sobre os temas – a respeito das relações entre distintos indivíduos em contextos 

culturais diversos. Ao buscar no diálogo meios consistentes para suas sobrevivências 

e transcendências, os indivíduos realizam ações transformadoras junto ao outro que é 

culturalmente diferente. O indivíduo e a sua cultura emergem como os propulsores 

para a possibilidade de transformação e criação de um novo mundo, onde possam 

conviver em um ambiente recheado de amor e respeito ao outro, alcançando, portanto, 

um frutífero caminho em que reconheçam e respeitem as diferenças culturais. 

 

Por intermédio dos relatos acima, percebi as relações e reflexões voltadas aos povos 

indígenas brasileiros, o que veio ao encontro de minhas preocupações a respeito das mudanças 

nas transações comerciais, no processo formativo indígena nos diversos meios multiculturais. 

Esse encontro possibilitou direcionar minhas observações frentes às preocupações existentes 

com esses povos.  

Sob um ponto de vista de articulação de ideias, a proposta aqui estabelecida expõe uma 

pesquisa fundamentada no programa Etnomatemática, a partir de alguns estudos conceituados 
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que delineiam a discussão das relações comerciais no mundo ocidental. Nessa perspectiva, 

lançamos mão do seguinte questionamento: quais as contribuições, para os professores 

indígenas em formação, do tema contextual “Cultura e Comércio” do curso de Educação 

Intercultural da UFG, no que se refere às relações comerciais praticadas pelos indígenas tanto 

no contexto tradicional quanto na sociedade envolvente? 

Surgem, assim, a exposição de relatos e os apontamentos referentes às relações 

comerciais no processo formativo indígena, frente à perspectiva da Etnomatemática, em que as 

conexões interculturais destacam-se como componentes necessários; discurso assegurado por 

Barbieri (2014, p. 139): 

 
Aí está o cerne da questão e o motivo deste, que é o demonstrar que a comercialização 

e o consumo de produtos, através da biopirataria e com o uso indevido dos 

conhecimentos tradicionais, sem contraprestação ou repartição de benefícios, e mais, 

sem a proteção jurídica sui generis dos saberes tradicionais dos povos indígenas, 

conhecimentos que são coletivos, e de um sistema que venha a dar a 

autossustentabilidade ou a etnossustentabilidade dos povos indígenas, traz um grande 

mal não só as populações indígenas, como também para o país com a evasão de 

milhões de divisas, por uso indevido de conhecimento dos povos indígenas, e a 

fabricação de produtos por multinacionais de cosméticos, medicamentos e outros. 

 

Entender os conhecimentos, saberes e as relações comerciais indígenas que são 

negligenciados pelo Ocidente (dominante), por um olhar da Etnomatemática, é um dos 

objetivos do trabalho. Esse programa se enquadra ao campo da Educação, especificamente na 

área da Educação Matemática, e suas sugestões e questionamentos pedagógicos vinculam e 

reforçam a estrutura necessária da instituição educacional. 

Nesse sentido, a discussão sobre relações comerciais e a Etnomatemática surge como 

proposta para manter os vínculos interculturais e sociais entre as diversas explorações 

comerciais existentes no cenário indígena. As considerações aqui pautadas influenciam os 

pontos fundantes das relações dialógicas que são construídas nos diversos contextos culturais. 

 
A dinâmica intercultural, oportunizada pelo encontro entre indivíduos e culturas 

distintas, gera um ambiente de interface entre manifestações e expressões culturais 

distintas, nela evidênciam-se os conflitos as tensões entres os distintos sistemas de 

valores e de explicações e, também, é aí que se dá a construção de trocas harmonizadas 

pelo reconhecimento e respeito mútuo, por meio do diálogo respeitoso, 

proporcionando, desta maneira, mudanças nas distintas dinâmicas culturais, 

decorrentes das relações interculturais, conduzida pela comunicabilidade e ações que 

oportunizam as trocas de conhecimentos. (RIBEIRO, 2006, p. 103) 

 

Por meio dessa perspectiva, utilizo uma abordagem de pesquisa que compreende 

continuadamente as relações comerciais no âmbito da formação inicial de professores indígenas 

no curso de Educação Intercultural da UFG, por meio do tema contextual “Cultura e Comércio”.  
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A segregação, reiteradamente mencionada, de saberes distintos frente às relações 

culturais e comerciais no processo formativo indígena, será o objeto de estudo em questão e, a 

ele, adere-se o seguinte objetivo geral: identificar as contribuições do tema contextual “Cultura 

e Comércio”, do curso de Educação Intercultural da UFG, para os professores indígenas em 

formação, relacionando os conhecimentos tradicionais, no que se refere às relações comerciais 

indígenas, e os da sociedade envolvente.  

De modo mais específico, são elencados os seguintes objetivos: refletir acerca da 

importância das relações comerciais para os professores indígenas; analisar as contribuições do 

tema contextual para a formação de professores indígenas; discutir as relações comerciais e 

culturais praticadas tradicionalmente pelos alunos indígenas do curso de Educação Intercultural 

na UFG, e de que modo eles se relacionam com as da sociedade envolvente; debater, a partir 

das particularidades do estudo delineado, como o capitalismo tem impactado as características 

desses povos indígenas. 

 

1.3 A ESPERANÇA QUE FICOU SEGUE VIBRANDO E SE FEZ LUTAR PARA VENCER, LEVANTAR E, 

ASSIM, CRESCER 

 

Esta sessão apresenta o percurso político, social e decolonial que reitera as trilhas que 

guiaram nossa análise. Assumimos uma investigação orientada pelos pressupostos de uma 

abordagem da Pedagogia Decolonial (proporciona uma visão abrangente daquilo que 

conhecemos e do que desconhecemos sobre determinado povo ou manifestação cultural), cujos 

direcionamentos buscaram diálogos no contexto estudado. No entanto, é dado o merecido 

destaque à problemática e à profundidade do contexto em estudo. 

 Por intermédio dos relatos nos tópicos anteriores, ficou enfatizada a atitude e essência 

desta pesquisa, perante os objetivos emergidos como motivação para o desenvolvimento deste 

estudo, partindo-se de uma postura crítica de pesquisadores comprometidos com os 

conhecimentos em virtude dos sujeitos em formação. 

Isso posto, a presente pesquisa foi desenvolvida no curso de Educação Intercultural da 

UFG em 2017, etapa presencial, nas dependências do Núcleo Takinahak�̃� de Formação 

Superior Indígena, sobre o tema contextual “Cultural e Comércio”, e se voltou para “relações 

comerciais no processo formativo indígena”. Dessa maneira, a pesquisa estabelece um espaço 

educativo de debate e reflexão a respeito das relações comerciais tradicionais de cada cultura, 

tomando como orientação suas transformações ocorridas ao longo da História e a influência da 

biopirataria no contexto indígena.  
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Nosso percurso foi desenvolvido em fases, compreendidas entre o período de 

levantamento e estudo bibliográfico, observação das aulas, diário de campo, delineamento da 

proposta investigativa e a análise de dados (documentos, atividades, fotos, áudios e vídeos). Por 

meio das informações e relatos obtidos durante o período de observação e planejamento, 

fizemos uma descrição do perfil da turma de 2016, em busca de componentes basilares para a 

investigação. As aulas observadas foram distribuídas em dois momentos distintos, matutino e 

vespertino, durante seis dias. 

Por meio dessas questões, os sujeitos da investigação foram 37 alunos indígenas de 

várias etnias7 que estão em processo formativo no curso de Educação Intercultural, turma 2016, 

matriculados no tema contextual “Cultura e Comércio”, em 2017. Para o universo dos dados, 

foi estabelecido o seguinte recorte: atividades desenvolvidas (Anexos 8 e 9), caderno de campo, 

fotos, vídeos e áudios produzidos pelos alunos indígenas ao longo do tema. 

A investigação foi desenvolvida e amparada na abordagem qualitativa. Por isso, 

assumimos a perspectiva de Rey (1998, p. 42), na qual “a investigação qualitativa substitui a 

resposta pela construção, a verificação pela elaboração e a neutralidade pela participação”, 

visando a construir, conforme definem Ludke e André (2014), novas formas de compreensão 

da realidade e outros olhares. Concordamos com as ideias de Rey (1998, p. 42) que discute a 

pesquisa qualitativa em Educação e argumenta: 

 
O investigador entra no campo com o que lhe interessa investigar, no qual não supõe 

o encerramento no desenho metodológico de somente aquelas informações 

diretamente relacionadas com o problema explícito a priori no projeto, a investigação 

implica a emergência do novo nas ideias do investigador, processo em que o marco 

teórico e a realidade se integram e se contradizem de formas diversas no curso da 

produção teórica.  

 

A pesquisa em Educação possui caráter investigativo diante os fenômenos educacionais 

e culturais, e estes fazem parte de um universo cósmico social mais amplo (TRIVIÑOS, 2008). 

As questões aqui elencadas são relacionadas aos interesses e às circunstâncias socialmente 

estabelecidas que envolvem nosso cenário investigativo.  

Pensando sobre a pesquisa social, Minayo (1994) chama a atenção para o forte vínculo 

entre pesquisador e seu campo de estudo. Sobre esses aspectos, reconhecemos que os caminhos, 

ações e reflexões aqui presentes perpassam uma infinidade de possibilidades de abordagem, em 

virtude das relações raciais, comerciais e culturais, na perspectiva da Etnomatemática. 

Defendemos o desenvolvimento de um estudo que se firma numa construção científica, da 

                                                           
7 Krikati (2), Krahô (1), Xavante (2), Tapirapé (1), Xerente (7), Guajajara (5), Kuikuro (1), Canela (2), Karajá (4), 

Kalapalo (2), Gavião (3), Apinajé (6), Mehinaku (1). 
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abordagem etnográfica e da observação participante. Conforme Ludke e André (2014, p. 39), 

tal abordagem visa a construir novos conceitos, novas formas de compreensão da realidade, que 

nos remetem à “abordagem etnográfica” na pesquisa educacional: 

 
A utilização desse termo deve ser feita de forma cuidadosa. […] A etnografia tem um 

sentido próprio: é a descrição de um sistema de significados culturais de determinado 

grupo. […] O uso da etnografia em educação deve envolver uma preocupação em 

pensar o ensino e a aprendizagem dentro de um contexto.  

 

De acordo com Wilson (1997), a abordagem etnográfica é fundamentada em duas 

hipóteses:  

 Naturalista-ecológica: influenciada pelo contexto sociocultural. Nesta 

perspectiva, qualquer inferência que traslada o indivíduo de seu habitat natural nega as 

influências das forças contextuais e deixa de entender o fenômeno estudado em sua totalidade; 

 Qualitativo-fenomenológica: impossível entender o comportamento humano 

sem entender como os indivíduos interpretam suas ações, seus comportamentos, saberes e 

sentimentos.  

A análise de dados, sob o viés etnográfico está em estreita relação com as contribuições 

do antropólogo Hall (1978, apud PATTON, 1980, p. 313), segundo o qual “[…] as pessoas que 

analisam dados qualitativos não têm testes estatísticos para dizer-lhes se uma observação é ou 

não significativa, elas devem basear-se na sua própria inteligência, experiência, referenciais e 

nos julgamentos”  

Embora já existam vários referenciais que explicitam o processo de produção de dados 

e a observação participante, apoiamo-nos em Ludke e André (2014, p. 18) quando afirmam que 

“[…] o pesquisador deve desenvolver a sua investigação passando por três etapas: exploração, 

decisão e descoberta […]”. Estas autoras discorrem cada uma destas etapas e remonta que, a 

primeira envolve a definição da problemática e dos aspectos que serão mais investigados 

(exploração), ou seja, permite a formulação de hipóteses que podem ser alteradas à medida que 

novos dados vão sendo adquiridos.  

Já a segunda etapa consiste na verificação mais sistemática dos dados que o pesquisador 

selecionou (decisão), e, por fim, a etapa que explica a realidade, o investigador procura testar 

suas hipóteses com a realidade observada diariamente (descoberta). Dessa forma, o terceiro 

ponto “[…] consiste em, encontrar vários tipos de evidências para provar determinado ponto e, 

além disso, procurar ‘evidências negativas’ para aquele ponto” (BECKER, 1958, p. 38). 

Um dos grandes desafios na utilização dessa abordagem é o papel do investigador. 

Ludke e André (2014, p. 23) afirmam que, “[…] as habilidades exercidas pelo 
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pesquisador/observador não são poucas e tampouco simples”. Conforme explicitado por Hall 

(1978) são necessárias algumas características e/ou cuidados que um bom etnógrafo deve levar 

em conta em sua pesquisa, ou seja, ser capaz de tolerar ambiguidades, inspirar confiança, 

sensível a si mesmo e aos outros, apto ao guardar informações confidenciais.  

Logo, acreditamos, que a abordagem etnográfica permitir-nos-á analisar a realidade dos 

sujeitos de forma mais profunda e completa possível, dado o objeto de estudo. O enfoque dado 

ao nosso objetivo permitirá, mediante nossa abordagem, interpretar e perceber o universo 

orgânico que possui uma dinâmica própria e guarda uma forte relação com seu contexto 

sociocultural (FIORENTINI; LORENZATO, 2010). 

Para a produção de dados, utilizamos como instrumentos o diário de campo, a análise 

documental e audiovisual e a observação participante durante o desenvolvimento do tema 

contextual “Cultura e Comércio” em 2017. A seguir, apresentamos, no Quadro 1, a organização 

do presente projeto de investigação:  

 
Quadro 1 – Organização da pesquisa 

 

Procedimento de campo 

 Submissão do projeto ao comitê de ética; 

 Apresentação da proposta de pesquisa ao Curso 

de Educação Intercultural;  

 Levantamento bibliográfico e documental; 

 Desenvolvimento do tema contextual - 

Observação participante; 

 

Fonte de dados 

 Referenciais teóricos; 

 Diário de campo; 

 Planos de aulas, atividades desenvolvidas 

(Anexos 8 e 9), fotos, áudios e vídeos gravados 

no tema. 

Analise de dados  Análise de documentos e atividades (triangulação 

de dados). 

Fonte: próprio autor 

 

Após elaboração da composição da pesquisa e realização dos procedimentos de campo, 

iniciamos a sistematização do analisado e interpretado, procurando entender a problemática em 

virtude das relações comerciais no processo formativo indígena.  

Para abordagem dos documentos selecionados, escolhemos a análise documental para 

tratamento do material, por um viés da Pedagogia Decolonial. De acordo com Ludke e André 

(2014), os documentos constituem uma fonte rica e estável de dados e a análise documental 

pode constituir uma valiosa técnica de abordagem dos materiais qualitativos. Para esta análise, 

deve-se fazer a escolha dos documentos que melhor atendem à necessidade da pesquisa. 

A questão política aqui estabelecida inspira cuidados por parte do pesquisador no 

sentido de adequar-se aos objetivos elencados e constitui-se uma maneira de enxergar o mundo 
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social e, mais especificamente, as relações comerciais indígenas. O posicionamento teórico 

implica assumir uma inquietude diante de uma problemática e propor encaminhamentos que 

colaborem com o nascimento de uma “nova” realidade, mais justa e menos subalterna pelos 

interesses dos dominadores ocidentais. Em vista percurso assumido, pretendemos elucidar as 

questões de pesquisa constituindo um corpus de conhecimento sobre a realidade do tema 

contextual pertencente ao curso de Educação Intercultural da UFG.  

A práxis transformadora, que é abordada nesta dissertação, consiste na atuação no 

contexto indígena, por intermédio de reflexões e questionamentos do processo formativo do 

professor, ao nível do conhecimento etnomatemático, ao longo das contribuições do tema para 

a formação dos professores indígenas. As visões e posturas vivenciadas oportunizaram uma 

aproximação com o conhecimento indígena subsidiada por essa perspectiva, juntamente aos 

vários povos indígenas em formação que cursaram o tema contextual “Cultura e Comércio”.  

O embasamento da interculturalidade, aqui assumida, inicialmente pensado e concebido 

para minimizar as desigualdades comerciais e socioculturais, influenciadas pelo capitalismo, 

dá-se na tentativa de equalizar o acesso à Educação e promover o respeito e a inserção dos 

indígenas como verdadeiros cidadãos na sociedade. 

Esta dissertação está dividida em mais seis capítulos subsequentes. O segundo capítulo 

inicia uma caminhada política/social mostrando o processo histórico (contexto) que 

transfigurou, a partir do advento de 1500 no Brasil, uma nova sociedade colonizadora e 

dominante que passou a se apropriar de terras indígenas em detrimento de interesses próprios.  

Ainda na primeira parte, o terceiro capítulo relata o processo de subalternação e 

(re)colonização que se instaurou com a prática da biopirataria, que transforma a biodiversidade 

e em produtos patenteados por instituições financeiras sem a repartição justa dos benefícios que 

deveriam ser auferidos por meio desses produtos.  

O quarto capítulo traz as influências que alteram as práticas comerciais tradicionais dos 

indígenas. Além disso, vamos analisar o impacto da Constituição de 1988 frente à existência 

dos “vários mundos”, dos indígenas e dos não indígenas, polarizados e distintos. 

O quinto capítulo aborda a “Interculturalidade Crítica”, fator consistente e abrangente 

do marco legal no papel dos povos indígenas subalternizados. A proposta do mesmo é reunir 

questões relacionadas aos sistemas comerciais indígenas e aos embates epistemológicos que 

constituem esses cenários, bem como as discussões em torno da interculturalidade. 

À vista disso, o sexto capítulo apresenta o que é e como compreendemos o termo cultura, 

além de relatar a influência ou o impacto ocidental na formação de professores indígenas, desde 



33 
 

a formação inicial. É fundamental remeter aos comportamentos simbólicos e epistêmicos do 

termo “cultura” como postura comprometedora ao longo do processo formativo.  

Por fim, o sétimo capítulo explicita os caminhos trilhados por esta dissertação, ou seja, 

os resultados da, investigação e análise aqui proposta.  
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2 HORIZONTES HISTÓRICOS DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL: 

ELEMENTOS BASILARES DE 500 ANOS DE LUTA 

 

 

 

 

Disponível em: Evangelista (2018, fonte digital) 
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Para sustentar nossas escolhas, caberá fazer referência sobre o passado dos povos 

indígenas, nos âmbitos históricos, culturais e comerciais, com o intuito de explicitar algumas 

das mais persistentes histórias acerca da existência dessa civilização em terras brasileiras. Na 

maioria das literaturas os indígenas só aparecem com a chegada de Cabral, como se antes eles 

não existissem. É fácil entender por que isso acontece. Ainda mais quando se sabe que eles já 

viviam onde é hoje o Brasil há pelo menos doze mil anos (JÚNIOR, 2000). Questões como 

estas nos motivam a avaliar as relações interétnicas nos encontros entre estilos de vidas distintos 

do continente americano – os modos de viver dos ameríndios e os modos da sociedade 

envolvente. 

Os povos indígenas entram em “cena”, quase sempre, como subalternos e figurantes 

mudos. É como se sua trajetória fosse a história de sua extinção. Mas, apesar da violência, 

exploração, usurpação física, comercial e moral a que foram submetidos, os indígenas vêm se 

tornando mais resistentes. Trazer um pouco dessa história, como pretendemos com este 

capítulo, é refletir sobre a temática indígena desde o período colonial e mostrar a influência dos 

portugueses nas práticas comerciais e culturais dos nativos. 

 

2.1 DESCOBRIMENTO OU INVASÃO DAS TERRAS BRASILEIRAS? OS AMERÍNDIOS NO PERÍODO DA 

COLONIZAÇÃO 

 

À medida que surge a “reivindicação” de que o Brasil mostra sua face, resgata-se uma 

“velha polêmica de repensar, recontar, rever, refletir – a história do Brasil, cuja leitura começa 

com o descobrimento do Brasil” (RIBEIRO, 2006, p. 29). O olhar para essa história na imagem 

da população é ambíguo, os indígenas são vistos como um “bando” de atrapalhados que 

impedem a colonização e o progresso. 

 
Ainda, uma reflexão sobre a historiografia brasileira abre caminhos para a 

ressignificação dos contextos de encontros interculturais ocorridos ao longo dos 

processos de assimilação e aculturação que os indígenas tornaram atores do palco 

histórico, mas excluídos dele (RIBEIRO, 2006, p. 29). 

 

O continente americano é dividido em três partições, América do Norte, América 

Central e América do Sul, que assentam uma imensa diversidade cultural e étnica. Na história 

da formação do Brasil, a colonização dos indígenas esteve sombreada por processos de 

escravidão, exploração e genocídio –  de cunho etnocêntrico e base europeia/portuguesa.  

É importante adentrar o universo dos indígenas do continente americano, em particular 

do Brasil, para entender a evolução do passado, presente e futuro e os impactos da colonização 

nas relações comerciais e realidades culturais indígenas. Motiva-se elencar uma dinâmica 
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histórica, de maneira breve, que seja capaz de desvelar alguns horizontes/fatos dos povos 

nativos.  

Como se sabe, a esquadra de Portugal comandada por Pedro Álvares Cabral chegou às 

terras brasileiras em 22 de abril de 1500. Os primeiros indígenas a avistá-los foram os 

Tupinikim, localizados em Porto Seguro, na Bahia. Ao perceber a riqueza de bens materiais ali 

existentes, houve trocas de “presentes” entre os povos. “Os portugueses cobiçaram o pau-brasil 

[…] os indígenas desejaram alguns objetos úteis a eles, estabeleceu-se, então, a troca, as 

relações comerciais entre povos” (JÚNIOR, 2000, p. 12).  

Em pouco tempo, entretanto, os portugueses perceberam uma relação mais lucrativa do 

que o comércio de madeiras: o cultivo e a fabricação de cana ─ daí começou, de fato, o 

desencontro entre nativos e portugueses, além de dar início à exploração comercial e 

populacional. Esse encontro possibilitou aos portugueses capturar os povos indígenas para o 

trabalho escravo ─ os índios reagiam à escravidão, mas os portugueses, respondiam com armas 

de fogo e violência individual. O contato direto entre indígena e o ocidental dominante, se deu 

de forma mais termitente após 1962, circunstância fatal para os nativos. Os colonizadores com 

suas armas de fogo e doenças provocaram diversas mortes aos índios. 

Os adventos de 1492, “descobrimento” das Américas por Cristóvão Colombo, e de 1500 

“descobrimento” do Brasil por Cabral, revelam uma cisão de realidades das sociedades 

indígenas que compunham este cenário, desencadeando o começo de uma destituição e 

usurpação de patrimônios culturais e comerciais existentes naquele tempo. Em 1500, o número 

de culturas distintas era grande: “A menos da controvérsia sobre essa temática, Kroeber oferece 

uma estimativa de 8,4 milhões de ameríndios e, com outra opinião, Dobyns mostra uma dilatada 

estimativa que varia de 90,04 a 112,55 milhões de habitantes” (RIBEIRO, 2006, p. 33). 

No espaço que hoje é denominado Brasil, dentre os vários povos nativos habitantes na 

época da chegada dos primeiros portugueses, há aproximações desiguais. A significância do 

genocídio dos povos indígenas é tão profunda que no País, atualmente, há em média 200 povos 

distintos. A esse respeito, Carneiro (2002, p. 34) denuncia:  

 
Se a população aborígine tinha, realmente, a densidade que hoje se lhe atribui, esvai 

a imagem tradicional (consolidada no século XIX), de um continente pouco habitado 

a ser ocupado pelos europeus. Como foi dito com força por Jennings (…), a América 

não foi descoberta, e sim, invadida. 

 

O empoderamento territorial pelos portugueses em terras indígenas resultou numa 

destruição (uma das mais cruéis práticas genocidas que se tem conhecimento) intensa dos 

nativos e de suas culturas; tão intensa que, para entender as articulações do “extermínio” desses 
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grupos, é fundamental retomar a história dos povos indígenas no Brasil. Nessa lógica, a história 

da formação de nosso país perpassa pelo surgimento dos ameríndios – os quais originam-se de 

grupos aqui fixados há centenas de anos8.  

A sociedade dominadora, fruto da invasão portuguesa, reveste processos migratórios, 

alguns destes, provocando profundas marcas em outras sociedades. Por meio dessas 

ponderações, valer-se-á aos propósitos desta dissertação expressarmos algumas questões 

formativas dos “novos” continentes, a saber: a ocupação9 dos povos ameríndios; e a posse dos 

europeus em terras brasileiras, no ano de 1500.  

 O ambiente em que se encontrava os países da Europa Central nesse período configurava 

várias transformações econômicas, sociais e políticas. Por volta do século XIX, houve 

acontecimentos marcados por formações das nações monárquicas absolutas – a Igreja exercia 

influência em aspectos políticos e sociais. Nesse contexto, erguia-se a Coroa Portuguesa10, 

absorvendo o Estado em busca da soberania; do poder centralizador dos privilégios da nobreza; 

e da recuperação de terras para o Estado, no controle de questões econômicas e políticas.  

 Portugal ao contorno comercial europeu (Europa-Ocidente), desde o século XII serviu 

de depósito das rotas marítimas entre o Mediterrâneo e o Norte europeu (RIBEIRO, 2006). Esse 

país e a Espanha foram os precursores nas expedições em busca de rotas, para alcançarem as 

produções das Índias. A Coroa Portuguesa passa a “patronear” expedições ultramarinas aos 

mares do Oriente. Os habitantes portugueses foram instalando suas fortalezas – visando a 

garantir a posse – junto aos concorrentes, de onde extraíam ouro, escravos, artesanatos e outros 

produtos comerciais que tinham revenda na Europa.  

 No final do século XV, a ultramarina portuguesa atinge sua finalidade: comercialização 

e posse, entre Europa e Índia. O ideário de navegações (em prol do desenvolvimento 

econômico), evidencia um campo que justifica o “descobrimento” territorial brasileiro. 

Passados alguns meses, em março de 1500, do retorno do Oriente, no Reino de Portugal, “arma-

se uma pomposa saudação aos tripulantes de mais uma expedição ultramarina que partia rumo 

às Índias, comandada pelo jovem Pedro Álvares Cabral” (RIBEIRO, 2006, p. 40). Dada como 

partida, seguiram transporte ao horizonte do Sudoeste, “até que terça-feira das Oitavas de 

                                                           
8 Muito pouco se sabe dos ancestrais dos povos indígenas do Brasil. 
9 “As fontes sobre a primeira ocupação, pelos ancestrais indígenas, são obtidas por meio de pesquisas à luz de 

várias áreas, tais como, Arqueologia, Antropologia Física, Linguística e Antropologia Cultural, desenvolvidas a 

partir de dados/materiais culturais obtidos em vários sentidos das Américas e em comunidades ameríndias”. 

(RIBEIRO, 2006, p. 35) 
10 A geração de reis de Portugal que governavam e criavam leis no local. Eles comandavam o que iria ou não ser 

feito no Brasil, no período da colonização. 
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páscoa, que foram 21 dias de abril, alguns sinais de terras […] eram muitas quantidades de 

ervas compridas, a que os mareantes chamam botelho11”.  

 O território ao longo do Leste brasileiro, do atual estado do Pará até São Paulo, era 

ocupado pelos Tupi12. Nessa região do Brasil, apesar das divergências e diferenças culturais, é 

possível elencar características desses povos.  

 
De forma geral, para atender os hábitos alimentares, eles dominavam técnicas e 

instrumentos materiais – produtos do desenvolvimento tecnológico resultante das suas 

necessidades econômicas – para praticarem as atividades de horticultura, coleta, caça 

e pesca. Estes meios de produção estavam diretamente ligados aos recursos que a 

natureza lhes proporcionava. Desta forma, na medida em que os recursos naturais da 

região se tornavam escassos e degradados, eles promoviam um deslocamento 

espacial. A falta de um controle mais rigoroso na exploração dos recursos naturais e 

do solo conduzia a uma mobilidade no espaço relativamente intensa (RIBEIRO, 2006, 

p. 44). 

 

  Em abril de 1500, ocorreram encontros entre as culturas indígenas e não indígenas, 

(assentamento multicultural), marcadas por tragédias. Cada um dos grupos, culturalmente 

distintos, Tupi e portugueses, buscavam seus valores e conhecimentos a respeito do outro. 

Darcy Ribeiro (1995, p. 46) busca um olhar a respeito do contato primeiro:  

 

Para os que chegavam, o mundo em que entravam era a arena dos seus ganhos, em 

ouro e glórias. Para os índios que ali estavam, nus na praia, o mundo era um luxo de 

se viver. Este foi o efeito do encontro fatal que ali se dera. Ao longo das praias 

brasileiras de 1500, se defrontaram, pasmos de se verem uns aos outros tal qual eram, 

a selvageria e a civilização. Suas concepções, não só diferentes, mas opostas, do 

mundo, da vida, da morte, do amor, se chocaram cruelmente. Os navegantes, 

barbudos, hirsutos, fedentos, escalavrados de feridas do escorbuto, olhavam o que 

parecia ser a inocência e a beleza encarnadas. Os índios, esplêndidos, de vigor e de 

beleza, viam ainda mais pasmos, aqueles seres que saíam do mar. 

 

  Nesse encontro, cada cultura, pautada em seu estilo de vida, é carregada de 

comportamentos e ações preconceituosas e nefastas. Das várias formas que retratam o 

descobrimento do Brasil, a “carta de Caminha” é a mais adequada que expressa o olhar da 

realidade portuguesa. Essa carta pode ser considerada como a “certidão” do Brasil, como uma 

nação, que documenta os movimentos lá existentes, e marca o surgir de um novo “mundo”. 

Concordamos com o escrito do professor Ruwê, que versa acerca dos impactos da invasão 

                                                           
11 Dizeres de Pedro Vaz Caminha em sua carta de notificação do achamento da terra nova – Brasil (ALMEIDA, 

2008). 
12 O tupi ou tupi antigo era a língua falada pelos povos tupis que habitavam a maior parte do litoral do 

Brasil no século XVI. A língua foi aprendida pelos colonizadores portugueses que aí aportaram a partir desse 

século e, por intermédio deles e de seus descendentes mestiços. Tornou-se o idioma mais usado não só no litoral, 

mas em todo o atual território brasileiro durante os séculos XVI e XVII 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_natural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Litoral_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Litoral_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_col%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesti%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII
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portuguesa no Brasil: “Para entender o presente, é importante aprender com as tradições e com 

a história de tudo que nosso povo passou. Desde o começo do mundo até os dias de hoje13”. 

 Durante os anos de ocupação dos portugueses em terras indígenas brasileiras, foi fixado 

um contato “associado”. Os portugueses absorviam o pau-brasil e outros serviços/comércios, 

em terras indígenas. Para eles, o resguardo das tradições culturais e comerciais indígenas 

garantia a estabilidade dos aparatos coloniais, marcados por uma incontestável barbárie.  

 

2.1.1 Os povos indígenas à beira de uma política de ação desenvolvimentista  

 

 Após a chegada dos europeus em terras brasileiras, e as consequências nessa realidade 

encontrada, transformou-se esse cenário num contexto marcado por uma política de exploração 

e usurpação territorial. É de suma importância pôr em foco o cenário dos contatos interétnicos, 

entre os povos nativos e os colonizadores14, para entender as ações políticas 

desenvolvimentistas e comerciais impostas pelos segundos, em detrimento dos direitos dos 

primeiros. 

Como não poderia deixar de ser, para enfocar o referido cenário, torna-se fundamental 

remontar uma trajetória histórica da institucionalização das políticas que 

regulamentam as questões acerca dos povos indígenas residentes no Estado Nacional 

Brasileiro (RIBEIRO, 2006, p. 52). 

 

 O Brasil, no período colonial foi governado pela Corte Portuguesa. O País não possuía 

direitos independentes ao de Portugal: era redigido pelas leis para a esfera superior em 

similitude com questões que o desenvolvimento colonial exigia. Durante o período colonial, a 

questão jurídica e comercial surgiu como fator para atender aos interesses dos colonizadores. 

“E a política indigenista segue marcada por partes antagônicas: por um lado a liberdade aos 

índios aldeados/aliados e, por outro, a escravidão aos índios inimigos” (RIBEIRO, 2006, p. 52). 

A contradição supradita, constitui membro primordial para a colonização, exploração e 

ocupação econômica. Nesse período, os povos indígenas eram vistos como instrumentos da 

mão-de-obra voltada às atividades e relações econômicas. 

 Para a formação dessa mão-de-obra, os colonos conceberam políticas de aldeamento, 

cujo papel consistia num espaço para catequizar e civilizar os gentios15. No entendimento dos 

dominadores, os povos indígenas deviam ser presunçosos mediante persuasão da brandura, a se 

                                                           
13 Miguel Ruwê, professor Kaxarari e Manuel Sabóia Ame, professor Kaxinawá (AC) (BRASIl, 2002). 
14 Além de politicamente importante, consideraram a perspectiva de D’Ambrosio sobre a dinâmica do encontro 

cultural (D’AMBROSIO, 2012). 
15 A palavra gentio designa um não israelita e deriva do termo latino gens (significando “clã” ou um "grupo de 

famílias). Eram os povos que não eram judeus. A palavra é especialmente importante em relatos sobre a história 

do cristianismo, para designar os povos que, gradualmente, converteram-se à nova religião. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
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aldearem por livre espontaneidade. Para isso, foi-lhes oferecido: uma “liberdade”, direito a uma 

nova terra e ao trabalho assalariado. Muitos colonizadores, porém, utilizavam a violência para 

realizar tal intento.  

 Os colonos portugueses buscavam habitar as várias regiões do Brasil, como espaço de 

ocupação e exploração comercial. As populações migradas de Portugal iam aglomerando-se e 

formando novos povoados de exploração, ocupação e produção conforme os interesses da 

Coroa Portuguesa. Por outro lado, os ameríndios não recebiam, por parte dos colonizadores, o 

devido reconhecimento como seres dignos e/ou civilizados, tampouco lucros de usurpações de 

suas práticas comerciais. Dessa forma, foi necessário nessa época catequizar os povos indígenas 

em prol de um “novo” povoamento, na medida que passariam a formar um quadro de serviços 

a favor de uma proposta de progresso e desenvolvimento econômico pelos exploradores.  

 Esse cenário político-econômico-exploratório vivido pelo Brasil colonial, retrata a 

história excluída e invisibilizada do indígena, e assume um significativo papel à realidade da 

população brasileira. O desenvolvimento político do Brasil realizou processos normativos para 

os povos indígenas. No final do século XVIII, essa lógica assumiu “outros” rumos decretados 

por Marquês de Pombal: os indígenas foram sujeitos de exploração política e econômica sempre 

à mercê da mão de obra barata. 

 

2.2 A DISCUTÍVEL DESCOBERTA CASUAL: UM CURIOSO DOCUMENTO CONDUZIDO POR VIA 

DIPLOMÁTICA 

  

 O Brasil surgiu da expansão territorial e da exploração capitalista da sociedade europeia. 

A “nova” ocupação territorial realizada pela “conquista”, pacífica ou violentada, foi urbanizada, 

justaposta às ocupações indígenas ou ocupações próximas (VILLARES, 2009). A ocupação 

pós-cabralina é reconhecidamente litorânea (atuais estados de São Paulo e Rio de Janeiro) e a 

Nordeste do País (recôncavo baiano, Pernambuco, Paraíba e Alagoas). Por esse motivo, os 

indígenas que habitavam essa região foram os primeiros a presenciar os efeitos da colonização. 

Os grupos que se opuseram à ocupação territorial foram exterminados. 

 O advento da “chegada” dos portugueses em terras indígenas marcou o início de 

relações interétnicas, carregadas com distintas realidades, mitos e culturas. Essas dentre outras 

características, exteriorizam elementos que retiram do Brasil o nível estatal de unidade étnico-

cultural16 (RIBEIRO, 2006).  Dessa forma, desenvolve-se na sociedade indígena um campo 

                                                           
16 O povo brasileiro é formado pela confluência de indígenas, portugueses e africanos. (RIBEIRO, 1995) 
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repleto de diversidade cultural. Para tanto, é fundamental remeter um breve processo que 

circunvizinha os afro-brasileiros. 

 
A sociedade brasileira teve as suas bases econômicas, sociais e culturais construídas 

sobre o trabalho escravo, e a negação da cultura negra foi um dos principais enfoques 

no processo de construção da tão propalada identidade nacional (LINO, 1996, p. 89). 

 

  Assim como os povos indígenas, alguns africanos, foram trazidos ao Brasil, para realizar 

trabalho escravo, imposto pelo poder dominante do período colonial. Estes, como as outras 

populações étnicas, não possuíam direitos em suas identidades culturais. Com o passar do 

tempo, algumas populações exploradas e minoritárias, perderam seu hábitos e costumes 

tradicionais. Como bem aponta Lima (1996, p. 88), “os minoritários, construíram, ao longo da 

sua trajetória, uma identidade étnica, ou seja, um modo de ser e ver o mundo, a partir de um 

referencial histórico e cultural, que os distingue das outras etnias”. 

  Hoje, muitas comunidades africanas e indígenas tentam o (re)conhecimento junto à 

sociedade envolvente. A ênfase dada às relações culturais estabelecidas entre esses povos e a 

sociedade ocidental envolvente se faz por um “fio condutor” para a aceitação do outro. 

Caminhar sobre alguns fatos históricos redireciona os atuais entendimentos dos povos 

indígenas. Remeter-se a um ambiente formado por indígenas, afrodescendentes e outros, 

possibilita o cerne das armações vivenciadas pelas várias civilizações sobre a conquista e 

ocupação junto ao outro diferente.   

  Para tanto, é fundamental entender a expansão e os fenômenos culturais da “conquista” 

portuguesa nos territórios brasileiros, sobre os nativos, tornando-se imprescindível remontar as 

relações comerciais tradicionais indígenas e os da sociedade envolvente em suas mais variadas 

realidades.  

  Desde os anos 1500 as políticas voltadas aos povos indígenas apresentam elementos 

culturais vividos por estes povos. Cabe, então, refletir criticamente sobre o período colonial 

português e os impactos deste na cultura indígena. Torna-se impossível estudar a História 

brasileira sem uma observação acurada dos povos indígenas. Tudo isso provoca uma 

inquietação, mas pode ser encarado como ponto fundamental para a construção de debates e 

reflexões sobre o ser humano, situado no contexto histórico-indígena.  

   

O aparente atraso demonstrado pelos nativos, que viviam nus e habitavam mera 

palhoças, desprovidas de comodidades, a ausência de edificações em materiais 

duráveis e a pobre cerâmica em uso pelas tribos litorais, pareciam demonstrar que os 

indígenas viviam num estágio cultural muito primitivo e que ainda estavam ensaiando 

seus primeiros passos no caminho da civilização (ABREU, 1977, p. 11). 
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 Por meio do posicionamento de Lima (1996), percebemos que a discutível “descoberta” 

histórico cultural do Brasil é questionável. Para Abreu (1977) só existe uma certeza – tudo que 

nasce, morre! Na história o certo é discutido, como o caso do “descobrimento” do Brasil, em 

1500. Teria sido, mesmo, aquele navegador o pioneiro a atingir as terras brasileiras? Movem-

se, em partes, diversas inquietações e dúvidas dessa existência, decorrentes de um documento, 

mapa17 do ano de 1448 referente a algumas chancelarias europeias. Este resultou no Tratado de 

Tordesilhas18, acordo assinado em 7 de junho de 1494, entre o reino de Portugal e a Coroa de 

Castela, cujo propósito era a divisão de terras descobertas e a descobrir.  

 As fontes históricas portuguesas do século XVI dão-nos conta de que, em meados de 

1447, partiu do “tejo” uma embarcação sob o comando de Tristão que atingiu uma ilha a mais 

de 1.500 milhas, em pleno Oceano Atlântico. Essa curiosa notícia permaneceu enterrada nos 

arquivos portugueses até o século XX, quando foi travada uma batalha entre estudiosos do 

Brasil, alinhada ao historiador inglês Yule Oldham e outros portugueses.  

 Historiadores tais como Sir Clemens Markham, Carlo Errera e Raymond Beaskley não 

admitiam a indicação supracitada de 1.500 milhas, e reduziram para 500 apenas. “Em se 

admitindo a tese de 1.500 milhas, encontraríamos o Cabo de São Roque, que, efetivamente, 

dista 1.520 de Cabo Verde” (ABREU, 1977, p. 35). Tal coincidência entrega o reconhecimento 

da informação no mapa de Bianco e viria ao encontro dos que admitem que o “descobrimento” 

do Brasil não foi realizado pela frota de Cabral por mero acaso. 

 Os elementos de afirmação no mapa são incompletos e podem sem dúvida atingir os 

escritos. Na realidade, os portugueses, no século XV, ainda não possuíam a assimilação de 

longitude, sendo quase impossível determinar o ponto mencionado acima com apenas 20 milhas 

de diferença.  Para Abreu (1977), seja como for, com a chegada de Pedro Álvares Cabral, as 

terras brasileiras estavam em mãos lusitanas, e caberia ao povo português a tarefa de colonizar 

terras maiores do que o Brasil, habitadas por populações pelos quatro cantos do mundo. 

 

2.1.2 O desaparecimento das terras indígenas: destruição de civilizações pela conquista 

das Américas  

 

  O ciclo cultural dos ameríndios, após a conquista da América, foi cortado 

repentinamente. Estes foram obrigados a deixar suas tradições, suas terras e seus costumes. A 

                                                           
17O mapa a que nos referimos, encontra-se na Biblioteca Ambrosiana em Milão, e foi elaborado pelo navegador e 

desenhista André Bianco (ABREU, 1977). 
18 Portugal se bateu por uma divisão do mundo que lhe possibilitou explorar uma parte do continente sul-

americano. 
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destruição das civilizações indígenas e a negação da utilização das práticas culturais fez com 

que ficassem esquecidas muitas práticas culturais, comerciais, centros cerimoniais e cidades. É 

exatamente aí que se intensificam as disputas da “nova” civilização com as populações 

indígenas pela posse de terras. Assim que a população litorânea portuguesa aumentou, a 

expansão/ocupação territorial seguiu a interiorização, nas áreas para o Sul, pelo Rio São 

Francisco, por meio da atividade agropastoril. 

 
Os grupos que se opuseram à ocupação do seu território foram exterminados. Outros, 

por determinadas características, como os Kadiwéu, pela sua história em relação à 

guerra do Paraguai e seu domínio do cavalo, os Makuxis, que serviam como 

trabalhadores nas fazendas em Roraima, os Xavantes, pela bravura e resistência, 

sobreviveram física e culturalmente, mesmo ocupando grandes pastagens naturais 

(VILLARES, 2009, p. 98). 

 

 Ao mesmo tempo, a ocupação se acentuou na exploração da floresta tropical. A 

Amazônia, apesar de sua visão mítica, foi fronteira de expansão das explorações econômicas. 

Esse histórico representa a ocupação brasileira a partir de 1500, marcada por diversas disputas 

de espaços territoriais. Hoje essa expansão representa uma forma mais complexa e cheia de 

contradições. Juridicamente, o Brasil possui uma política de proteção dos povos indígenas e de 

suas terras ocupadas.  

 
Esse processo jurídico-político teve maior sucesso em áreas menos exploradas 

economicamente, garantindo aos índios habitantes desse território uma garantia mais 

adequada de suas terras. As áreas mais densamente povoadas ou exploradas 

intensivamente evitaram a garantia plena de seus territórios, o que se revela pela 

exiguidade do tamanho das terras nas regiões Norte, Sul e Sudeste do país. (KARAM, 

no prelo, p. 14) 

 

Essa política garante uma “liberdade”, com uma demarcação aproximadamente 14% do 

território brasileiro (FUNAI, 2017). O território indígena é o suporte físico para as relações 

culturais, sociais e comerciais. A garantia de terras tem valor de sobrevivência para cada povo. 

A terra para os povos indígenas tem um valor sagrado diferente da população ocidental 

dominante.  

Na nossa terra temos serras. Dentro das serras moram os Xapori, Hekura, os espíritos 

da natureza. As serras são lugares sagrados […] onde os espíritos dos mortos retornam 

para viver. Os nossos velhos deixaram seus espíritos nesses lugares. Nós, Yanomani, 

queremos que as serras sejam respeitadas, não queremos que sejam destruídas. 

Queremos que esses lugares sejam preservados para não acabar com a nossa história 

e com nossos espíritos (YANOMANI, K., apud JÙNIOR, 2000, p. 16). 

 

Contudo o contato do indígena com o dominador/colonizador proporcionou uma 

limitação territorial, comercial e cultural. O que antes era limitação, hoje é garantia de 

sobrevivência e adaptação política.  
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3 AVANÇO OU RETROCESSO DAS RELAÇÕES COMERCIAIS INDÍGENAS? 
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3.1 EXTRAVIOS DO PATRIMÔNIO CULTURAL E IMATERIAL: A INFLUÊNCIA DO CAPITALISMO NO 

COMÉRCIO INDÍGENA 

 
Estamos sempre circulando na nossa terra para tirar produtos para nós e para vender 

na cidade. Não vamos deixar nosso modo de ser, mas estamos preocupados em saber 

como vamos cuidar das coisas dos brancos que estamos acostumados a usar: motor de 

popas, carro, espingardas. Precisamos ter dinheiro para isso. Nós estamos usando 

essas coisas que os brancos trouxeram e agora são nossas, mas continuamos a viver 

como índios, com nosso modo de ser. Não deixamos nosso modo de vida.19 

 

Ao longo do curso histórico dos encontros entre portugueses e povos indígenas, os 

contatos culturais estiveram marcados por pressões e instituições capitalistas nas quais 

prevaleciam olhares impostos pelo invasor/dominador. Substituíram-se os elementos culturais 

e imateriais dos povos distintos com a intenção de assumir o espaço indígena, seja ele político, 

social, econômico ou cultural.  

Dessarte, iniciamos este capítulo com reflexões sobre a influência do capitalismo nas 

relações comerciais indígenas, bem como a Constituição Federal de 1988, a evolução do 

sistema capitalista e a prática da biopirataria. Mostraremos ainda os princípios constitucionais 

frente à defesa do consumidor. Por esse viés, é fundamental abordar princípios da dignidade da 

pessoa humana além das atividades exploratórias econômicas para, posteriormente, entender a 

influência da prática da biopirataria – manipulação e substituição das relações comerciais no 

contexto indígena.  

A análise aqui presente serve de fundamento para a compreensão das relações 

comerciais indígenas com base na Constituição, para que, dessa forma, possamos fazer uma 

correlação do conhecimento econômico tradicional como contrapartida pelos povos indígenas. 

Ao pretender projetar respostas, eclode a necessidade de se elevar a uma ruptura sobre os limites 

historicamente estabelecidos dessa prática usurpadora.  

Este capítulo tem por finalidade debater sobre a perda do patrimônio cultural e das 

relações comerciais por meio da prática da biopirataria que, para Barbieri (2014, p. 14), 

“constitui pelo fornecimento de produtos utilizando o conhecimento tradicional como, por 

exemplo, os produtos farmacêuticos, cosméticos e químicos advindos dos saberes tradicionais 

ancestrais”; e, em seguida, exibir os prejuízos derivados dessa prática para o patrimônio cultural 

dos povos indígenas e sua economia. Isso por que: 

 
No contexto do capitalismo, a política ambiental não rara é perversa com aqueles que 

conservaram, por meio de uso tradicional da terra e dos recursos naturais, as áreas 

naturais ainda existentes. Ao mesmo tempo que lhes nega o direito de manter seu 

                                                           
19 Parecer do Kasiripina Wajãpi sobre os porquês da venda/comércio de artesanatos. IN: Livro do artesanato 

Wajãpi, 1999, p.59. Esta publicação desenvolvida em 1993 no segundo curso para professores Wajãpi. 
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modo de vida, enxerga-os através de uma lente utilitarista e etnocêntrica, que parece 

só admitir o direito a existência dos outros se estes servirem a algo para nós. 

(CASTILHO, 2009, p. 15) 

 

A citação acima apresenta, frente aos debates do Direito do Consumidor (DC), o modo 

social capitalista por meio da biopirataria e da sociedade do consumo. O DC está presente 

quando percebemos o processo de comercialização de produtos e transações comerciais, 

oriundos dos conhecimentos tradicionais, em que concebemos uma distinção invisível entre o 

consumidor (capitalismo) e o fornecedor (indígena), que utiliza seu conhecimento tradicional20.  

Os prejuízos dessa prática são nefastos para a economia dessa população, além de 

promover a exploração da biodiversidade e dos recursos naturais em suas terras. As relações 

comerciais, (troca de itens com ou sem valor monetário), constituem uma base importante do 

sistema dos povos indígenas. O sistema tradicionalmente estabelecido (escambo); era 

valorizado pelas mercadorias – sistema de interdependência. 

A sociedade ocidental dominadora visa ao lucro e utiliza os recursos naturais da 

população subalterna para a retirada de bens financeiros. É fácil perceber o impacto do 

capitalismo que remonta à sociedade socioeconômica, baseado na exploração do comércio dos 

povos indígenas. A pesquisadora Rosana Bond (2010, p. 17-18) mostra a evolução do 

capitalismo vinculado aos povos originários: 

 
A invasão das Américas, nos séculos 15 e 16, envolveu grupos poderosos de vários 

pontos da Europa. As navegações, na verdade, não foram bancadas apenas pelos reis 

espanhóis e portugueses e sim também pelas classes ricas de comerciantes, 

empresários e financistas europeus, com total respaldo da Igreja. O saque do território 

americano, por tais grupos de poder, é que ajudou a gerar o capitalismo. A América e 

suas nações indígenas foram invadidas, conquistadas e colonizadas dentro do processo 

de expansão do capitalismo comercial, o chamado mercantilismo. O roubo das 

riquezas do Novo Mundo (incluindo a escravização da mão de obra índia) foi o fator 

mais importante para a acumulação de capitais pela Europa, possibilitando o primeiro 

passo para o surgimento de uma nova etapa na economia mundial, a chamada 

revolução industrial. Isto é, o capitalismo moderno, em sua etapa atual de 

imperialismo, em fase de decomposição, é "herdeiro" daquele que invadiu a América 

e massacrou seus povos originários. "Este sistema, que desde sempre aplica o lema de 

Robin Wood ao contrário (tira dos pobres e dá aos ricos), que é o maior responsável 

pela fome e doenças de milhões de pessoas, além da tão falada crise ambiental de 

hoje, ligada à poluição das águas e aquecimento do clima, é ‘filho’ e herdeiro daquele 

outro. Daquele sistema que, a partir do século 15, provocou o desastre da civilização 

indígena americana.  

 

Diante da argumentação supracitada e da exploração dos recursos comerciais dos 

indígenas como mão de obra do colonizador ocidental, entendemos o porquê de os grupos 

subalternos não obterem respeito e serem excluídos perante o processo e influência “negativa” 

                                                           
20 Para Barbieri (2014), esse conhecimento tradicional é fruto de uma cultura rica, construída de forma ágrafa pelos 

povos indígenas.  
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do capitalismo21. Esses fatores só enaltecem o desrespeito social dos povos ditos 

“descoincidentes”.  

 
Hoje ainda prevalece o sistema escambo, temos a presença da troca tradicional em 

nossa aldeia, existe o financiamento e empréstimo nas áreas indígenas […] Isso 

valoriza o comércio local, a comercialização não está só na aldeia e sim na cidade, na 

aldeia há troca e na cidade há venda (dinheiro), hoje o escambo prevalece, desde o 

passado até os dias de hoje […] O capitalismo chegou na aldeia, influência da 

tecnologia, muitas vezes o índio faz empréstimo para comprar sua tv, telefone, 

acontece muito financiamento pelos aposentados, isso supervaloriza o comércio local, 

muitos comerciantes da cidade não entende o índio, acha que temos muito dinheiro – 

recebe milhões do governo […] Isso “engana” o índio, os preços são diferentes para 

o não indígena e o indígena, os preços são diferentes quando é à vista e a prazo, o 

sabão custa 2,00 para o não indígena e para o indígena custa 5,00 […] Queremos que 

as nossas crianças repassam nossa cultura para seus filhos, para os próximos, devemos 

conscientizar, mesmo com a evolução, devemos utilizar nossas coisas/artesanatos 

tradicionais […] (Aluno IV). 

 

Nos dias de hoje, presenciamos um embate sustentável, em que o capitalismo dominou 

o meio ambiente e o comércio, degradando a biodiversidade e modificando a prática tradicional 

desses povos. Podemos observar as desigualdades desta ação para os subalternos excluídos, que 

sofrem ataques, saques e explorações, em seus territórios desde o período de colonização do 

Brasil em 1500.  

 

3.1.1 Princípios constitucionais de proteção econômica à sociedade envolvente ou aos 

povos indígenas? 

 

Começamos essa argumentação promovendo discussões acerca do Código de Defesa do 

Consumidor – presente nos artigos IVº e VIº vigente na Constituição Federal de 1988. Sobre 

esses artigos, a Constituição elenca valores supremos à segurança, liberdade, igualdade e 

justiça, fundando-se na dignidade da pessoa humana, a fim de erradicar a desigualdade e as 

explorações das minorias étnicas.  

Pelos argumentos descritos pela Constituição de 1988, a intenção é concretizar um 

Estado democrático laico frente às questões sociais e econômicas, como também a eliminação 

da exploração, pobreza e desigualdade social dos povos indígenas. Contudo, para Barbieri 

(2014), essa análise parte de três fundamentos do Estado Democrático de Direito: soberania, 

cidadania e dignidade da pessoa humana. 

                                                           
21 “Uma vez que o Estado continua a insistir no seu caráter onipotente, apesar do discurso pluralista e democrático. 

Infelizmente, não houve participação intencional dos povos indígenas na formação do Estado brasileiro […]” 

(BARBIERI, 2014, p. 18). A participação não foi intencional, contudo, houve muita influência na formação do 

Estado. Nos 500 anos de formação do Brasil, sempre teve-se que levar em consideração políticas que envolviam 

os indígenas. 
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Quando dizemos soberania, remetemo-nos aos fundamentos do Estado. Dado que é a 

“síntese dos poderes soberanos”, essa questão traz uma ideia de poder ligado a um ser: seu traço 

possui um viés independente, autoritário e/ou democrático. A cidadania é vista como uma forma 

de “ter direito”, é entrelaçada à dignidade da pessoa humana, além de classificar os participantes 

da vida do Estado e reconhecer o ser como pessoa no Ocidente. Já a dignidade da pessoa 

humana parte de um princípio maior, concedendo o direito e a garantia fundamental do ser.  

Essa organização apoia-se nas propriedades privadas, cujo modo de fabricação e 

comercialização é fruto do capitalismo. Dentro de um sistema capitalista, há várias formas de 

poder; por isso, o Estado, por meio de sua regulação, pode interferir nos setores econômicos, 

limitar as relações envolventes e proteger os direitos, de modo a evitar o abuso excessivo, 

garantindo ao indígena a dignidade.  

A proteção frente ao consumidor e aos povos indígenas decorre da dignidade. “A 

produção de bens em serviços não é um fim em si mesma, nem tampouco existe apenas para 

gerar lucros aos agentes econômicos.  Ela é realizada visando o consumidor” (BARBIERI, 

2014, p. 37). Dentre os diversos princípios constitucionais do Direito, entendemos a dignidade 

da pessoa humana como eixo central dos debates aqui estabelecidos.  

 
Tratar da dignidade da pessoa humana é tratar da sua inserção dentro de um estado 

democrático de direitos, que constitui o fundamento do nosso sistema constitucional 

e da nossa organização como Estado Federativo, destinado a assegurar o exercício dos 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento […] (BARBIERI, 2014, p. 37). 

 

A dignidade parte do princípio moral e espiritual e resulta da Constituição de 1988, 

tendo o ser humano o direito e a liberdade na condução de sua vida e a justiça social. Logo, é 

importante respeitar o direito dos povos indígenas, reconhecer a cultura, as relações comerciais 

tradicionais, a diversidade e a diferença. Ao se instituir a justiça social na Constituição Federal, 

torna-se livre vigente uma iniciativa que impede a exploração exacerbada aos dominadores do 

capital que controlam a atividade econômica. A abordagem da Constituição aqui elencada é a 

repressão abusiva da prática capitalista – manipulação/usurpação das relações comerciais pelos 

não indígenas frente à economia de livre mercado em terras indígenas.  

A atividade econômica, juntamente aos direitos humanos, busca (às vezes) estratégias 

para reduzir as desigualdades e usurpações sociais e econômicas, e exaltar o conhecimento 

tradicional. Este é um dos nossos objetivos: valorizar a cultura, o comércio tradicional e a 

dignidade dos povos indígenas como princípio maior e trazer alguns impactos da biopirataria 

frente as relações comerciais tradicionais indígenas, que, na maioria das vezes, são manipuladas 
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e substituídas pelas não indígenas. Não obstante, as desigualdades econômicas, tanto nos países 

capitalistas quanto nas diversas comunidades, perpassam diversos fatores, dentre eles: renda 

per capita, diversidade cultural, ação colonialista, entre outros.  

 

3.2 O CONHECIMENTO INDÍGENA COMO “PRODUTO COMERCIAL”: LUTAS E DIREITOS FRENTE À 

EXPLORAÇÃO DA BIODIVERSIDADE  

 

Mediante os princípios constitucionais e diversos estudos, é possível perceber os lucros 

descendentes das práticas de exploração dos dominadores – defensores do capitalismo, frente 

ao conhecimento do comércio tradicional no setor mercantil. Essa prática comercial é indevida, 

não se pode “[…] apropriar-se dos bens culturais, registrá-los após adaptação e devolvê-los 

como mercadorias protegidas por patentes, inclusive aos países onde tais conhecimentos foram 

desenvolvidos” (BARBIERI, 2014, p. 58).  

Os conhecimentos tradicionais indígenas opõem-se à prática usual do dominador. Essa 

sabedoria, à medida que é “revelada”, chama a atenção dos exploradores pelo valor inestimável 

dos produtos/conhecimentos. Apesar desse fato, não se concernem preservar e valorizar o saber 

e o comércio dos povos indígenas por uma visão limitada ou reduzida a uma simples técnica ou 

exploração.  

Até o sucesso de uma caçada pode vir orientado pelos espíritos, em sonhos e rituais 

míticos, assim como o uso das plantas e o poder de cura. O conhecimento biológico é 

relacionado pelos seus serviços espirituais, em sistemas de reciprocidade e 

redistribuição. Um conhecimento, o uso de uma espécie, isolado, levado para fora 

desse sistema cultural será submetido a outras regras, será transformado em 

mercadorias, daí as dificuldades dos temas de propriedade intelectual, das patentes e 

do mercado que vem do exterior, desse quadro de relações culturais específicas e 

diferenciadas. (BARBIERI, 2014, p. 59) 

 

Os conhecimentos tradicionais indígenas, tanto o comércio quanto o saber, são 

acumulativos e estão em estreita relação com a natureza e o universo. Diferentemente do 

conhecimento ocidental22, a sabedoria ou o conhecimento tradicional indígena promove a 

diversidade, reduz a incidência de doenças, estabiliza a produção de bens materiais, além de 

maximizar o retorno das condições simples e adaptadas (BARBIERI, 2014). 

Esses conhecimentos estão inseridos nos direitos humanos, por meio dos nos artigos3, 

23 e 24 da “Declaração Universal dos Direitos Humanos” e na “Declaração Universal dos Povos 

Indígenas”, divulgada pela ONU em 2007, que assim fundamentam: 

 

                                                           
22 O conhecimento ocidental aborda o caráter analítico, quantitativo, seletivo, exploratório, hierarquizado, 

verticalizado e reducionista.  
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Artigo III – Os indígenas têm o direito à autodeterminação […] e a buscar livremente 

seu desenvolvimento econômico, social e cultural.  

Artigo XXIII – […] Em especial, os povos indígenas têm o direito de participar da 

elaboração dos programas de saúde e demais programas econômicos e sociais. 

Artigo XXIV – Os povos indígenas têm o direito de manter, controlar, proteger e 

desenvolver seu patrimônio cultural, seus conhecimentos tradicionais […] (p. 34). 

 

Em conjunto, os estados brasileiros deveriam adotar, de acordo com a Constituição 

Federal de 1988, medidas que sejam capazes de proteger e preservar o patrimônio imaterial e 

comércio dos indígenas por meio da reparação equitativa de atividades econômicas. Apesar 

disso, os povos indígenas temeriam a apropriação da biodiversidade por meio das 

compensações financeiras. Segundo Furriela (2010, p.62): 

 
As comunidades indígenas entendem que, vetando-se a possibilidade de apropriação 

por quem quer que seja, estar-se-ia limitando o interesse sobre o conhecimento e a 

biodiversidade dessas comunidades, na medida em que limitar-se-ia a possibilidade 

de um eventual titular explorar, um caráter de exclusividade, esse patrimônio. 

 

Essa preocupação não é apenas com a exigência legal, mas também com a indenização 

indevida da exploração financeira e dos conhecimentos tradicionais para fins lucrativos. Nesse 

raciocínio, entendemos que o meio ambiente representa uma perda do desenvolvimento 

econômico. A colonização e a globalização foram fatores responsáveis por essa degradação e 

preocupam a humanidade desde o século XIX.  

É necessário manifestar que o conhecimento indígena leva à busca e ao 

desenvolvimento de mercado, caso exista o controle da prática da biopirataria. Na visão do 

antropólogo Ricardo Verdum (2010), desde o século XX, as políticas indigenistas transitaram 

na negação do ser índio, havendo a incorporação de uma “nova” política econômica para esses 

povos. O Estado, portanto, (re)ordena as políticas públicas em face do mercado e do 

capitalismo, desde o último século. Essa (re)ordenação e articulação partem da cultura e da 

produção de origem tradicional que as comunidades indígenas oferecem à sociedade 

envolvente.  

Rodolfo Stavenhagem (1984) afirma que essa condição necessita de uma 

fundamentação no etnodesenvolvimento23, ligado à autonomia e à negociação dos povos 

indígenas. Para o antropólogo, “esse conceito bem compreendido e interligado com as questões 

indígenas, proporciona uma maior autonomia aos sujeitos […]” (p. 34), capaz de entender a 

dificuldade da comercialização pelo capitalismo. Essa autonomia está na organização dos povos 

indígenas, mediante a cultura. 

                                                           
23 “Etnodesenvolvimento significa desenvolvimento com identidades culturais” (STAVENHAGEM, 1984, p.68). 
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Por muitos anos, os povos indígenas tiveram (e ainda têm) sua autonomia negligenciada, 

sofreram (e ainda sofrem) com o impacto do colonialismo político. Quijano (2000)24 explica 

esse processo de subalternação e dominação como ação da colonialidade do poder, do ser e do 

saber. Segundo o autor, as culturas indígenas sofreram um processo de colonização ocidental e 

uma substituição e usurpação das relações comerciais praticadas no contexto tradicional.  

O interesse do mundo capitalista é buscar um novo mercado rentável que retira bens 

comerciais e recursos de terras e saberes indígenas, além de retirar os sonhos de uma 

comunidade culturalmente tradicional e negligenciar os benefícios das relações econômicas 

tradicionais para os povos indígenas.   

 
Imaginamos que no futuro prevalecerá o escambo – nosso sonho é ter as coisas do 

passado no futuro, não queríamos muitas coisas que geram doenças no presente no 

futuro […] o capitalismo está dentro das comunidades e gera doença e desvaloriza 

nossa cultura. (Aluno III) 

 

Associado ao patrimônio comercial, biocultural e ao processo colonial, é importante 

reconhecer o vasto patrimônio que possuí nosso país. Observa-se a utilização inadequada dos 

conhecimentos tradicionais indígenas, ainda que o artigo 216, inciso III, da Constituição 

Federal de 1988, estabeleça incentivos e valorizações para as produções e os conhecimentos de 

bens e valores culturais.  

O direito indígena, proposto pela Constituição, abarca a natureza coletiva dos povos 

pelo usufruto exclusivo de seus recursos, suas terras e trocas comerciais. Esses povos possuem 

direitos sobre os recursos genéticos e materiais presentes em suas terras, ligados ou não ao 

conhecimento ancestral, além de opinar nas mudanças comerciais e culturais e as influências 

ocidentais dentro de suas terras.  

O grande problema que apontamos é a alienação/usurpação das relações comerciais 

praticadas em contextos indígenas pela sociedade envolvente e a transferência dos benefícios 

aos grupos locais, já que são os indígenas que ocupam as áreas de grande riqueza genética e 

fauna de nosso país. O dilema é o reconhecimento do valor de seu patrimônio e garantir-lhes o 

direito à escolha e aos benefícios, dado que a Constituição de 1988 não reconhece o usufruto 

dos recursos genéticos, mas só o identifica após a validação presente no artigo 231. A verdade 

é que os conhecimentos indígenas são uma fonte infindável para o mercado consumidor do 

Ocidente, que visa ao potencial de lucro. Segundo Marés (2010, p. 81): 

 
A população Ocidental, despreza esses conhecimentos quando não há nenhuma 

expectativa de lucro ou vantagens, o que abre o caminho para o extermínio das 

                                                           
24 O conceito proposto por Quijano – interculturalidade, será discutido no capítulo subsequente. 
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populações e de seus saberes; ou facilitam a rapinagem das empresas sobre esses 

conhecimentos.  

 

Para o autor acima, onde existem indígenas pode25 haver biodiversidade e recursos 

naturais. Essa questão de reconhecimento de patrimônio perpassa o habitat, as relações 

comerciais, as práticas culturais e as tradições históricas. Há receio para preservar os direitos 

advindos da prática exploratória, no tocante aos povos indígenas, bem como aos conhecimentos 

tradicionais associados às relações comerciais, que representam a exploração descabida de seus 

recursos e da cultura ao longo da História. A importância na busca de assegurar os 

conhecimentos tradicionais e os recursos, bem como o patrimônio cultural dos povos indígenas, 

parte do princípio de reconhecimento, preservação e luta.  

Uma vez que explicitamos a luta ao longo do período colonial, em 1500, e do 

capitalismo referente aos conhecimentos e às explorações em comunidades indígenas, 

associada às questões jurídicas e comerciais, esperamos enfatizar, a valorização e a preservação 

do conhecimento e das relações comerciais tradicionais, pois buscamos reflexões e argumentos 

associados ao comércio, diversidade cultural e à biopirataria. Os conhecimentos 

supramencionados são fatores da cultura, que é o elemento principal que difere os povos.  

 
Desta maneira, não se pode justificar a tutela e proteção dos conhecimentos 

tradicionais associados por sua potencialidade de exploração econômica, do mesmo 

modo que não há como criar hierarquias entre culturas, nem justificar a sua 

preservação na medida em que sejam rentáveis, ou que possuam biodiversidade. 

(UNESCO, 2010, apud BARBIERI, 2014, p. 88) 

 

As relações comerciais, o território e a cultura tradicional devem ser preservados da 

exploração econômica da população ocidental dominadora (que não promove o bem) e da 

repartição de benefícios e lucros com as comunidades indígenas, além da usurpação da 

economia e do saber local. É importante frisar que o conhecimento indígena foi utilizado por 

inúmeras pessoas, países e instituições financeiras. O uso desse conhecimento não fere os 

direitos dos povos indígenas. O problema reside na restrição da utilização de seus saberes e do 

comércio por esses povos quando ocorre o patenteamento, que impede o usufruto na busca pela 

autossustentabilidade.  

 

 

 

 

                                                           
25 Não são todos lugares. Existem povos que vivem em áreas minúsculas e superpopulosas de modo que a 

biodiversidade e recursos naturais já se esgotaram. 
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3.2.1 Os recursos genéticos tradicionais e a influência da Medida Provisória nº 2186/2001: 

o “direito” sobre o uso dos conhecimentos indígenas 

 

O acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas 

faz parte das obrigações do País. Essas obrigações devem ter como objetivo a conservação do 

ecossistema e a repartição dos benefícios genéticos e dos conhecimentos tradicionais dos 

indígenas.  

O conceito de conhecimento tradicional indígena está estabelecido pelo artigo 7 da 

Medida Provisória (MP) nº 2186, de 23 de agosto de 2001, que define como “prática ou 

informação individual de povos indígenas, com valor real associado ao patrimônio genético”. 

Essa norma possibilita uma discussão da proteção e o acesso a esse conhecimento sobre a 

repartição legal dos benefícios. Mediante uma breve análise, lançamos mão dos dispositivos 

legais, presentes na Constituição no artigo 225 nos § 1, e § 4. São eles: 

 
No artigo 8º trata a proteção ao conhecimento tradicional, contra a exploração ilícita 

do comércio local […]. O Estado reconhece o direito dos povos indígenas sobre o uso 

de seus conhecimentos […].  

A garantia do conhecimento tradicional vem assegurada pelo artigo 9º: […] impedir 

que terceiros não autorizados utilizem ou explorem a sabedoria […]. 

Os benefícios resultantes de exploração econômica de produto, serão repartidos de 

forma justa e equitativa entre as partes […] (p. 47).  

 

Percebemos que há preocupação com as relações comerciais relacionadas aos 

conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, sobre a exploração de direitos obtidos pela 

comercialização. Os reconhecimentos desses direitos são de natureza coletiva; o que ocorre é o 

dito “utilitarismo”26 dos conhecimentos tradicionais. Para o antropólogo Castros (2010, p. 105), 

“O conhecimento ocidental pode prever a destruição, mas não consegue evitá-la”27.  

Os indígenas sofrem discriminações nas decisões de assuntos contemporâneos em prol 

da conquista de seus direitos. Os estudos que tratam do conhecimento tradicional e seu valor 

são discutidos no contexto ocidental e não têm como objetivo entender o direito e a diferença. 

Nesse sentido, o reconhecimento da biodiversidade e da cultura dos povos indígenas é crucial 

para que se possam proteger e impedir a monopolização por terceiros.  A ausência da legislação 

implica na prática da biopirataria28.  

 
Antigamente não tinha troca de dinheiro, antigamente faziam distribuição de graça 

entre coisas que as pessoas precisavam. Antigamente as ajudas eram de graça, nada 

                                                           
26 Muitas vezes esse discurso ouessa prática utilitarista, apoia-se apenas no conteúdo e não na forma.  
27 Perspectiva igualmente crítica e preocupante/forte. Einstein (1998) dizia “Não é a racionalidade que deu origem 

aos problemas que enfrentamos que dará origem às soluções desses problemas. É preciso superar a própria 

racionalidade que os originou”. 
28 O conceito de biopirataria será melhor abordado no capítulo seguinte.  
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era pago. No presente aprendemos a fazer troca, mudou o jeito de viver. Muitos 

antepassados não aceitam as vendas das coisas do não indígenas […] Temos que viver 

nossa cultura e nossas relações. No futuro é difícil, eu não tenho visão. Temos que 

incentivar nossos alunos o que é bom para nós. Futuramente na minha sociedade, eu 

não consigo falar, eu não sei o que vai acontecer […] Na minha opinião, temos que 

aprender só as coisas boas que servem para a vida, e não os que destroem nossa 

cultura. No passado tudo era natural, não tinha aquela troca, não existia a desunião. 

(Aluno XXXVIII) 

 

Esses direitos e questões aqui debatidos, associados às trocas, ao conhecimento, à 

biodiversidade e à exploração comercial indevida e modificada pela sociedade envolvente, 

precisam de uma forma coletiva de administração sem aplicabilidade no mundo material. Cabe, 

aqui, ressaltar a resistência dos povos indígenas de nosso país, que estão em movimento de lutas 

pelos direitos em diversos setores: contra a exploração, manipulação, modificação cultural, o 

trabalho escravo e as mudanças em sua história. Como investigantes das causas indígenas, 

mediante estudos, percebemos a identidade desses povos fortemente ligada ao cenário 

preconizado pelo Ocidente.  

Observamos, ainda, por meio da “Declaração Universal dos Povos Indígenas”, datada 

2007, que, com o aumento do mercado, a comercialização indevida ganha maior visibilidade. 

Paulatinamente, é necessário existir a proteção jurídica destas comercializações ilegais de 

“produtos indígenas” para que se possa coibir a utilização imprópria, como ocorre na 

biopirataria. O comércio dos produtos oriundos dos conhecimentos tradicionais indígenas 

promove seu estudo, a exploração, a modificação e a venda pelas indústrias, que, na maioria 

das vezes, lucram por meio de recursos financeiros em pesquisas.  

Precisamos entender que essa “relação comercial” é a troca de bens e serviços dos 

estados nacionais, realizados clandestinamente, sem consentimento dos povos originários. A 

economia se torna cada vez maior devido ao mundo globalizado.  

Por outro lado, a proteção dessa comercialização é concebida pela MP, a legislação não 

protege os indígenas; só estimula a apropriação individual dos recursos genéticos e comerciais. 

Dessa forma, podemos pensar no crescimento e na proteção das culturas e dos conhecimentos 

indígenas frente a mecanismos de preservação e salvaguardar esses saberes milenares, que 

proporcionam a autossustentabilidade para esses povos.  

 

3.3 O PATRIMÔNIO CULTURAL DOS POVOS INDÍGENAS: UMA VISÃO MEDIANTE A CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988  

 

Nesta seção, destacamos as culturas dos povos indígenas que estão ameaçadas e que 

ficam compelidas de exercerem suas identidades. Este tema é de fundamental importância, uma 
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vez que abordaremos as explorações e as relações comerciais tradicionais dos povos indígenas, 

o direito coletivo e o uso indevido do patrimônio cultural. 

A exploração e a utilização ilegal das relações comerciais, obtidas por meio do 

conhecimento tradicional, têm atraído a atenção de empresários de cosméticos e empresas na 

área da agricultura e da farmacopeia. No dizer de Shiva (2001), as pilhagens dos conhecimentos 

indígenas provocam a escassez de muitos produtos tradicionais. A falta de 

conscientização/conhecimento do valor econômico de saberes e conhecimentos destes povos, 

abre portas para as manipulações comerciais por parte do “alienígena”, fato que implica uma 

subalternação e exploração sem autorização do “fornecedor”. 

Necessitamos nos remeter novamente à Constituição Federal de 1988, que assegura o 

acesso às fontes culturais, o exercício pleno dos direitos e defende as culturas populares. A 

proteção do patrimônio cultural depende exclusivamente do Poder Público e da comunidade 

local. Atentamos que a Constituição fomenta no Estado a produção de conhecimento, mediante 

incentivos. Isso fez com que as empresas “mascarassem” a questão cultural como estratégia de 

mercado, na representatividade do saber nacional.  

A cultura surgiu mediante as transformações da natureza, houve trocas de produtos, 

trabalhos e até o comércio, sendo, neste momento, o início das desigualdades e explorações 

advindas das relações de poder.  

Podemos falar de cultura sob vários elementos, como o “jurídico” – expresso pela 

Constituição Federal de 1946, que dispôs que o amparo da cultura é dever do Estado; 

“patrimônio” – deu-se pela Constituição de 1988 e se voltou aos conjuntos de bens e valores 

econômicos; “valor em si” – em que são retomados os investimentos culturais, assegurando o 

respeito às culturas e os incentivos à produção e ao conhecimento; e “povo” – que reconhece 

as diversas contribuições das várias etnias. 

 Podemos dizer aqui que a cultura adquire uma natureza universal e coletiva. Por 

conseguinte, a cultura, relacionada a esses elementos supracitados, é determinante para a 

plurissignificação elencada pelos escritos da Constituição de 1988. Por isso, a Constituição 

explana o termo “cultura” como popular; sua união constitui um mosaico de sabedorias 

(BARBIERI, 2014). A Constituição é abrangente e não exclui os povos indígenas na formação 

de nossa sociedade.  

No início deste capítulo, remetemos a natureza comercial jurídica do patrimônio cultural 

que perpassa a Constituição. Essa relação entre a Carta Magma e o legado imaterial dos povos 
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indígenas destaca o retrato histórico e a usurpação comercial desta população, mediante a 

difusão das manifestações e o processo civilizatório. 

Sabemos que os povos indígenas têm um vastíssimo patrimônio cultural, comercial e 

imaterial. Parava última autora supradita, uma parcela desta população não tem a “verdadeira 

noção” do valor econômico/capitalista de seus conhecimentos, recursos, artesanatos e produtos. 

A participação da comunidade indígena em entorno das discussões políticas e econômicas é 

fundamental. Essa aproximação determina o amanhã das próximas gerações; caso contrário, 

estas podem perder sua herança e identidade29 cultural. 

 

3.3.1 Os bens materiais e imateriais dos povos indígenas: o direito e o reconhecimento de 

seu patrimônio  

 

A Constituição de 1988, quando se refere às culturas indígenas, inclui não só os bens 

naturais, mas também os culturais e comerciais. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), o legado cultural não se restringe apenas a imóveis isolados, 

particulares e trechos urbanos; é composto por bens materiais/culturais que podem ser divididos 

entre imobiliário, como núcleos urbanos, e investimentos individuais, como coleções 

arqueológicas, artesanatos e acervos pessoais. O imaterial é “transmitido” por gerações e 

promove o respeito, a valorização e a criatividade.  

O direito e o reconhecimento coletivo dos povos indígenas definem a identidade étnica. 

Lévi-Strauss (1970) teve uma participação fundamental por meio de seu estudo sobre raça e 

História para a compreensão de que não existe uma cultura suprema nesse debate, 

possibilitando-se a convivência com a multiplicidade de culturas e diferenças. Nesse sentido, 

destacamos as ideias de Marés (2010) quanto ao caráter pluri e multiétnico, desenvolvidas nos 

anos 1980 e 1990, de reconhecimento do multiculturalismo nas Constituições em diversos 

Estados.  

As novas constituições foram surgindo com um forte pluricultural, multiétnico e 

preservador da biodiversidade. Ao lado do individualismo homogeneizador, 

reconheceu-se um pluralismo repleto de diversidade social, cultural e natural, numa 

perspectiva que se pode chamar de socioambiental […] Os sistemas jurídicos 

constitucionais, antes fechados ao reconhecimento da pluriculturalidade e da 

multietnicidade, foram reconhecendo, um a um, que os países do continente tem uma 

variada formação étnica e cultural, e que cada grupo humano que esteja organizado 

segundo sua cultura e viva segundo a sua tradição, em conformidade com a natureza 

da qual participa, tem direito à opção de seu próprio desenvolvimento.  (SANTINI, 

2005, p. 81) 

 

                                                           
29 Os debates frente às identidades e à subalternação política serão discutidos no capítulo 4, em que discorreremos 

sobre a “Interculturalidade Crítica”. 
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A não repartição de benefícios e seu consentimento são crime e trazem um malefício 

não só aos povos indígenas, mas também à população oprimida, em geral, por inadequação dos 

saberes tradicionais. Reconhecer essa diversidade é proteger e lutar30 contra a exploração 

comercial presente, danosa e nefasta à economia dos povos indígenas. A valorização comercial 

deve proporcionar um reconhecimento social e econômico para as populações e não apenas 

para as multinacionais. De acordo com a legislação, o artigo 225, inciso XIII, presente na 

Constituição Federal de 1988, postula que se devem proteger os recursos necessários à 

subsistência dessa população e respeitar e valorizar seu conhecimento. Uma coisa é certa: são 

necessárias a proteção e manutenção dos direitos dos povos indígenas perante o ocidental 

dominador. 

 

  

                                                           
30 São os próprios indígenas que demonstram essa afirmação, para uma possível mudança. 
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4 AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO DO COMÉRCIO INDÍGENA: A BIODIVERSIDADE, 

BIOTECNOLOGIA E OS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em: acervo pessoal do autor 
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4.1 A BIOPIRATARIA E AS “VANTAGENS” ECONÔMICAS EM RELAÇÃO ÀS PRÁTICAS COMERCIAIS  

INDÍGENAS  

 

Os menos desprovidos não são aqueles que ficaram para trás por serem incapazes de 

aceitar as regras do capitalismo, mas sim aqueles que ficaram excluídos das regras e os quais 

foram impedidos de ter acesso aos recursos econômicos (SHIVA, 2010). Mediante esse 

princípio, iniciamos o presente capítulo com uma visão geral da prática da biopirataria, as 

mudanças nas relações comerciais tradicionais indígenas e o impacto dessa prática para o 

desenvolvimento social e econômico desses povos.  

A economia de mercado percebeu várias vantagens na exploração e venda oriundas da 

diversidade e explorações dos conhecimentos e produtos tradicionais indígenas. Essa prática da 

biopirataria é um tema relativamente novo, ainda não existe regulação efetiva para coibir a 

produção de produtos/mercadorias sem o pagamento dos royalties31, pelo emprego dos 

conhecimentos tradicionais. Algumas ordens foram criadas, mas não atuam contra essa ação, 

como, por exemplo, a Lei nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998 – que dispõe acerca dos crimes 

contra o meio ambiente. No momento, prossegue-se um novo projeto relativo ao acesso aos 

recursos naturais e aos conhecimentos indígenas.  

No Brasil, a prática da biopirataria vem desde a chegada dos portugueses, em 1500, com 

o cientista Charles M. de La Condemine, na Amazônia. Esse início ocorreu por meio da 

seringueira, contrabandeada para vários países, quando foram desviadas, em média, 70 mil 

sementes. O conceito de biopirataria surgiu em 1992, por meio da Fundação Internacional para 

o Progresso Rural (ONG RAFI), que o criou como alerta, visto que os conhecimentos e os 

comércios dos povos indígenas são patenteados por inúmeras multinacionais, que não 

disponibilizam os lucros e créditos gerados pela utilização desse conhecimento para a 

população originária.  

Dessa maneira, a biopirataria tem sentido de “apropriação/exploração de conhecimentos 

tradicionais e de recursos genéticos de algumas comunidades indígenas por indivíduos ou 

instituição que procuram o controle exclusivo do monopólio” (BARBIERI, 2014, p. 145), 

referente às relações comerciais dos povos indígenas perante a sociedade envolvente. 

Conforme o Instituto Brasileiro de Direito e Comércio Internacional da Tecnologia da 

Informação e Desenvolvimentos (IBDCITID), a conceituação da biopirataria consiste em 

                                                           
31 Royalties é uma palavra em inglês que significa regalia ou privilégio. Consiste em uma quantia que é paga por 

alguém ao proprietário pelo direito de usar, explorar ou comercializar um produto, obra, terreno etc. Esta palavra 

é o plural de royalty, que significa realeza. Disponível em: <https://www.significados.com.br/royalties>. Acesso 

em: 28/08/2017. 
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“transferência” e “modificação” de recursos genéticos e financeiros e de conhecimentos 

tradicionais vinculados à biodiversidade e o comércio sem autorização do Estado e das 

comunidades locais.  

 
Quadro 2 – Conceituação de biopirataria 

 
Autores Conceito 

Maria Helena Diniz (2006) Patrimônio genético de um país por empresas 

multinacionais para atender a fins industriais e lucrativos 

Celso Fiorillo e Adriana Diaféria (2009) Perspectiva de dominação sobre a população periférica  

Vandana Shiva (2010) Descoberta 

Barbieri (2014) Apropriação indevida da cultura 

Fonte: Adaptado de Barbieri (2014) 

 

Pelas conceituações acima, essa prática parte de princípios da colonização e da 

dominação comercial em larga escala frente aos povos subalternos, ditos não ocidentais. 

Consoante às ideias de Shiva (2001), existem mais de 120 princípios ativos em plantas 

superiores que são utilizados pela Medicina, sendo que 75% deles foram identificados pelos 

povos indígenas. O uso dos conhecimentos desta população torna eficaz o reconhecimento das 

plantas medicinais em mais de 400% (BARBIERI, 2014). Estes dados nos inquietam e 

fornecem subsídios para que possamos debater o tema diante das relações de comércio 

tradicional dos nativos e da sociedade envolvente, impostas e manipulados pelo capitalismo.  

O Brasil, favorecido pela diversidade, foi e é alvo da biopirataria, fato recorrente devido 

à riqueza dos conhecimentos, que deveriam possibilitar a sustentabilidade para a população das 

aldeias. Atualmente, a influência do mercado é grande em virtude dos lucros e da biodiversidade 

e comércio local. Podemos elencar alguns produtos alimentícios provenientes de terras 

indígenas que foram patenteados e explorados dentro e fora do Brasil, como: andiroba, 

ayahuasca, castanha do pará, piquiá, jambu, vacina-de-sapo, entre outros. 
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Quadro 3: Prática da biopirataria – Patenteamento de produto/comercialização 

 

Fonte: próprio autor 

 

A proteção aos conhecimentos e as relações comerciais dos povos indígenas precisa 

prever um regime patentário que contribua com o próprio etnodesenvolvimento, que lhes 

assegure a comercialização de seus produtos e/ou conhecimentos, de forma justa, com 

reconhecimento e concordância a essa sabedoria, sem exploração e usurpação à manipulação 

de suas relações. Transitaremos a discussão da biotecnologia como parte do pressuposto do 

desenvolvimento econômico e dos mercados consumidores por meio da biopirataria, que 

utilizam experimentos, saberes e fazeres tradicionais pela influência do capitalismo.  

A biotecnologia foi discutida na esfera financeira, por Wall Street32, como conjunto de 

meios, técnicas e ferramentas utilizadas para produzir produtos úteis e experimentos científicos. 

A definição desse termo é bem ampla e finaliza desde o uso de organismos até atividades 

humanas. A evolução da biopirataria acarreta várias mudanças: além de alterar a vida pessoal 

dos povos indígenas, utiliza o conhecimento associado, o direito humano, o que impossibilita a 

evolução e progressão da identidade cultural e imaterial. 

                                                           
32 É considerada o coração histórico do atual Distrito Financeiro da cidade de Nova Iorque. 

Produto 

(Alimentício) 

Origem 

(Etnia e/ou região) 

Utilização 

tradicional 

Patenteamento Utilização Ocidental 

Cupuaçu Tikuna Nascimento 

difíceis e dores 

abdominais  

Japão, Inglaterra e 

Europa 

Chocolate, suco, 

alimentares e derivados 

Açaí Amazônia  Combates a 

hemorragia e 

verminoses 

União Europeia Vinho, suco, alimentares 

e derivados 

Andiroba Amazônia Combate de 

insetos e vômitos 

França, Japão, 

Europa e USA 

Tratamento respiratório e 

dermatites 

Copaíba Amazônia Antiflamatório e 

função terapêutica 

França e USA Função cosmética e 

alimentares 

Cipó da alma Amazônia Cerimônia 

tradicional 

Estados Unidos Destilados 

Vacina de Sapo Amazônia Regular funções 

corporais 

USA, Europa e 

Japão 

Antibióticos  

Jaborandi Norte do Brasil Chás diuréticos e 

expectorantes 

Inglaterra, USA, 

Canadá, Irlanda, 

Itália, Bulgária e 

Rússia 

Tratamento de calvície e 

controle do glaucoma 

Jambu Norte do Brasil Tratamento de 

anemia, dispepsia 

e malária 

Japão, Inglaterra e 

Estados Unidos 

Função cosmética 

Veneno de 

Jararaca 

Amazônia Tratamento de 

hipertensão 

França Perfume Chanel nº 5 

Pau rosa Tapajós Cerimônia 

tradicional 

França Perfume Chanel nº 5 
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Mediante a propensão do patenteamento, a modificação das relações econômicas é 

assustadora e não possibilita qualquer benefício aos detentores e aos titulares dos 

conhecimentos. “Anísio Guató, líder indígena do Pantanal, alertou: há 14 anos os países 

discutem o uso do conhecimento tradicional. Mas, até hoje nossos conhecimentos permanecem 

desprotegidos da biopirataria” (CARRASCO; PALACIOS, 2012, p. 147). 

O universo dos recursos que são deslocados, sem o pagamento dos lucros e royalties 

aos povos indígenas, faz o mercado capitalista movimentar milhões por ano, sem a menor 

preocupação e contraprestação dos “benefícios” oriundos desta prática nefasta. O que se busca 

dos governantes é o controle dessa ação.  

O Brasil é um país-sede da Cúpula da Terra e não estabelece legislação que tutela a 

exploração comercial sobre fragmentação de proveitos mediante essa prática. Houve um acordo 

denominado Bioamazônia, assinado em 1999, como uma organização social para a 

sustentabilidade da biodiversidade, com a função de executar um projeto de proteção para o 

Estado.  

A Novartis é uma holding suíça, que desenvolve, fabrica e comercializa produtos de 

saúde, vendendo os medicamentos, vacinas e genéricos voltados para a saúde do 

consumidor, como esclarece o New York Times. O acordo previa a remessa ao 

exterior, em larga escala, de extratos derivados da biodiversidade amazônica e ainda 

permitia o patenteamento e controle, com exclusividade, dos produtos desenvolvidos 

através das plantas, micro-organismo, fungos etc. […] (COLL, 1974, p. 165) 

 

Na época, esse acordo foi criticado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), que 

recomendou sua suspensão, pela falta de legislação que tutela os recursos do País. Fica evidente 

o descaso, a posse inadequada da biodiversidade e dos bens tradicionais – propriedade 

intelectual. Ainda observamos a falta de legislação e proteção frente à biodiversidade, a 

exploração comercial, biotecnologia e os conhecimentos tradicionais em discussões formativas 

indígenas. 

“Os direitos de propriedade intelectual conferem ao titular o direito de exploração 

exclusiva de um determinado produto por certo período de tempo, e depois a patente cai em 

domínio público” (BARBIERI, 2014, p. 167). Por meio do sistema ostensivo, os produtos 

desenvolvidos nos países com imensa riqueza de biodiversidade são voltados ao serviço privado 

– que é o titular das propriedades intelectuais.  

 
O Brasil participou, no ano de 2002, em conjunto com demais países como Cuba, 

China, Equador, Zâmbia, Zimbábue da revisão do artigo XXVII-III, visando à 

modificação do patenteamento, com a exigência da identificação da fonte material 

genético e do conhecimento tradicional, prova da obtenção do conhecimento prévio e 

informado, bem como da repartição justa e equitativa dos benefícios. A luta é travada 

entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento, com muita discussão em 
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fóruns e encontros internacionais, mas a busca de acordo ainda não foi concretizada. 

(HOMMA, 2010, p. 4) 

 

A datar do momento em que foram canceladas as patentes resultantes do conhecimento 

tradicional indígena por falta de consentimento, a repartição dos benefícios, as florestas e os 

saberes milenares dos povos indígenas começaram a ser conservados. De acordo com Santili 

(2005), os conhecimentos milenares enfocam a importância sustentável para os povos 

indígenas. É necessário um sistema sui generis33, sem alteração e manipulação dos pressupostos 

conceituais – livre de explorações e propriedades intelectuais.  

É fundamental considerar, dentro destas instâncias um sistema baseado na 

especificidade dos direitos dos indígenas no marco do Direito Público, mas que requer uma 

análise histórica, social e antropológica. Os conhecimentos aqui abordados são ancestrais e 

milenares, o que demanda o reconhecimento e a preservação cultural e a não exploração das 

relações comerciais perante o capitalismo e a sociedade envolvente.  

Os saberes dos povos indígenas, nos dizeres da Constituição, segundo artigo 225, não 

são públicos nem privados; são comuns a esses povos originários. Espera-se que esse 

entendimento seja protegido e conservado, controlando as comercializações – relações 

comerciais ilegais que colocam em risco a biodiversidade e a história desses povos. Essas 

relações comerciais ilegais praticadas pelo dominador representam prejuízo e perdas às 

sociedades indígenas. 

 

4.2 OS PREJUÍZOS ÀS POPULAÇÕES INDÍGENAS MEDIANTE A COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL: A 

BIOPIRATARIA COMO AÇÃO NEFASTA ÀS RELAÇÕES COMERCIAIS  

 

 A comercialização ilegal é caracterizada pela utilização do mercado 

consumidor/capitalista diante dos conhecimentos tradicionais. As multinacionais e/ou os 

empresários não se dão à tarefa de “pedir” autorização legal ao governo (IBAMA, FUNAI entre 

outros) para o desenvolvimento de suas pesquisas. “O projeto de lei que regula o acesso aos 

recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais continua parado […] enquanto isso, a 

biopirataria avança a números alarmantes” (HOMMA, 2010, p. 2).  

 Os entorpecentes que são utilizados pela Medicina ocidental são derivados de plantas 

tradicionais, conhecidas pela Medicina alternativa, que foram desenvolvidas pelos povos 

indígenas. Esses produtos originaram um mercado expansivo e dinamizador, que recebeu 

                                                           
33 De acordo com o Dicionário Aurélio, sui generis refere-se a algo sem semelhança com nenhum outro, único 

em seu gênero, original, peculiar, singular. 
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vantagens provenientes de apropriações dos saberes indígenas, na maioria das vezes, sem 

consentimento.  

 Para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), a utilização desses saberes 

não fere o direito e a forma de viver desses povos. Contudo, quando há patenteamento e 

exploração dos recursos comerciais e imateriais sem distribuição dos lucros, ocorre a restrição 

e uma violação desigual em sua cultura.  

 

Relatamos, ainda como fato histórico da biopirataria baseados em dados contidos na 

obra e nos estudos de Dalevi, o caso da quinina, derivado da árvore de cinchona, um 

remédio utilizado pela medicina tradicional na cura da malária, desenvolvido por 

conhecimento tradicional e explorado pelos Estados Unidos nos anos vinte 

(NASCIMENTO, 2010, p. 172). 

 

A prática da biopirataria na Amazônia é o tripé do mercado econômico – consumidor – 

que movimenta U$100 milhões por ano, nas indústrias farmacêuticas. O Brasil34 não possui um 

único centavo desse recurso (INPA, 2010). Presentemente, o uso expansivo dos saberes 

indígenas por intermédio da biopirataria é nefasto e representa um grande prejuízo para a 

população e para nossa sociedade. 

Esses dados são alarmantes. Existe uma ausência por parte do Estado nas discussões 

jurídicas que determinam a preservação e a conservação da biodiversidade associada à cultura 

e ao comércio indígena. Causa estranheza aos povos indígenas quando o mercado econômico 

se utiliza indevidamente dos saberes e fazeres milenares – repassados de geração a geração. 

Imediatamente, questionamos: onde estão os créditos/rendimentos dos povos indígenas? É 

necessário dividir os benefícios obtidos por meio desta prática econômica a esses povos? Para 

Barbieri (2014), a resposta parte do seguinte princípio: os indígenas não têm benefícios, porque 

o conhecimento já passou a domínio público.  

O problema da divisão igualitária é complexo: a autora relata uma ação em terras 

Baniwa, onde houve uma distribuição justa de benefícios não econômicos, para a etnia da 

comunidade do Alto Rio Negro.  

 
Nós passamos a contribuir com eles, mercado, fornecendo várias informações que 

tínhamos e eles atenderam nossas demandas, como realizar um encontro de educação 

e trazer informações sobre nossos direitos. A gente foi se aperfeiçoando em oficinas 

linguísticas, na unificação da grafia baniwa, na elaboração de um projeto-escola 

baniwa voltado para as formações de professores que não tínhamos. Atualmente, 

temos mais de 200 professores e uma escola de quinta a oitava série […]. Para nós 

não veio benefício em dinheiro, mas talvez, esse que veio, tenha sido bem melhor do 

que se viesse em dinheiro […]. Hoje nós temos autoestima, somos mais respeitados, 

participamos de algumas decisões do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 

                                                           
34 Tampouco os povos indígenas que são “usurpados” frente aos conhecimentos que foram explorados e 

possibilitaram a fabricação de produtos industrializados e vendidos à sociedade envolvente. 
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(CGEN). Além da questão financeira isso traz o fortalecimento da nossa organização 

indígena, tanto para o índio quando para os pesquisadores existem benefícios nessa 

história de contribuir […]. (BANIWA, 2010, apud BARBIERI, 2014, p. 174-175) 

 

Este exemplo é relevante: a divisão por opinião da etnia Baniwa é fruto de uma 

associação mútua; deu-se sem a compensação econômica, mas possibilitou grandes benefícios 

à comunidade, resultados de negociações saudáveis, sem “presença” de usurpação e 

manipulação comercial. Não obstante, concebemos o grande prejuízo para nossa sociedade e 

para os povos indígenas, com a apropriação e comercialização indevida de seus produtos e 

saberes sem permissão. Em vista disso, é fácil observar a resistência e a ação dos povos 

indígenas em salvaguardar seu patrimônio imaterial e cultural associado à biodiversidade e às 

relações comerciais envolventes (COLL, 1974). 

O que constatamos são prejuízos ocorridos com o patenteamento e com a 

comercialização indevida – exploração, em prol da biodiversidade e da biotecnologia por 

diversas empresas. Em 2006, segundo a Agência de Notícias da Amazônia (ANA), o IBAMA 

fez um estudo que estimou, mediante pesquisas desde 2003, que as perdas econômicas diárias 

chegam a U$16 milhões por causa da prática da biopirataria, que saqueia o conhecimento e o 

comércio indígena e exporta para outros países, em forma de relações comerciais lucrativas. A 

falta de políticas de reconhecimento e de devida valorização das comunidades tradicionais 

fundamenta-se na pretensa escassez de recursos financeiros – uma vez que tais políticas acabam 

sendo preteridas em detrimento de tantas outras. O mesmo governo, contudo, “permite” tais 

práticas de que resultam perdas astronômicas. 

Há diversas instituições e pesquisadores que lutam contra essa prática ilegal por meio 

de pesquisas e colaborações. Os intuitos dessas ações são de minimizar o caráter financeiro 

exploratório dessas relações que retêm bilhões de reais com usurpações dos conhecimentos 

ancestrais e de práticas exploratórias dos povos indígenas. O depoimento de Barbosa (2010) é 

fundamental no que se refere aos danos nefastos, mediando o uso do conhecimento indígena:  

 
O conhecimento das comunidades locais sobre uso da biodiversidade desenvolvido a 

partir de culturas milenares, pode representar, segundo especialistas, uma economia 

de 80% dos investimentos necessários para a fabricação de um novo produto. Um 

novo remédio, que para ser reproduzido custa cerca de U$350 milhões, gastos num 

período de 5 a 13 anos, tem sua produção barateada pela biopirataria, o que torna 

viável para o mercado, e principalmente, gera retorno milionário às empresas. 

(BARBOSA, 2010, p. 40) 

 

As considerações propostas pelo IBAMA são elucidativas e revelam o quanto é crucial 

lutar e percorrer para eliminar essa prática. Esse estudo chegou a uma conclusão de que essa 

ação é uma tentativa de (re)colonização das populações ricas sobre os povos em 
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desenvolvimento. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado da Bahia 

(MAGEB), em 2009, os prejuízos no Brasil ocasionados por essa prática, para os 

tradicionalmente envolvidos chegam a R$240 milhões por ano.  

Diante do interesse dos estrangeiros em realizar pesquisas com fins comerciais, a ação 

da biopirataria vem crescendo. Para o Departamento de Patrimônio Genético do Ministério do 

Meio Ambiente (DPGMMA), os prejuízos são arrasadores para os nativos. Isso significa que o 

Estado não se aflige com a usurpação e exploração dos recursos naturais. Perante essa 

circunstância, é fundamental uma ação legal que represe essa prática, porquanto o que 

vivenciamos é uma recolonização tanto no contexto cultural, quando no comercial e formativo.  

Em 2006, ao final do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a 

investigar o tráfico de animais e plantas silvestres brasileiros, a exploração e o comércio ilegal 

de madeira e a biopirataria no País (CPIBIOPI), Sarney Filho sugeriu novas políticas públicas 

para eliminar essa prática exploratória em terras indígenas. Segundo o deputado, falta espaço 

para debater a questão. A questão colocada em pauta é a falta de incentivo a pesquisadores 

sobre nossa diversidade, falta de apoio ao combate à prática da biopirataria e as relações 

comerciais ilegais (BARBIERI, 2014). Não existe fiscalização sobre tal atividade nem sequer 

sobre o patenteamento genético; as políticas nacionais são incipientes. 

A inquietude é de natureza financeira e afeta a soberania nacional. Até hoje, não existe 

uma definição única sobre biopirataria segundo a legislação brasileira. É essencial que as leis 

sejam revigoradas e ajustadas de acordo com o contexto local. Assim, esperamos novas 

políticas públicas que busquem a promoção sustentável, adequem-se às exigências ambientais, 

ao viés econômico e à economia local e os conhecimentos comerciais tradicionais dos povos 

indígenas.  

 

4.3 A FALTA DE SISTEMATIZAÇÃO E INEXISTÊNCIA ECONÔMICAS NO CENÁRIO INDÍGENA 

 

 É fundamental mencionarmos o direito dos indígenas ao conhecimento ancestral como 

ação da pessoa humana, subsistindo com sua cosmovisão, o acesso à diferença na sociedade de 

consumo. É explícito que isso parte do legado cultural imaterial que decorre dos conhecimentos 

milenares.  

O conhecimento e o comércio local35 são explorados, manipulados e comercializados  

ilegalmente por empresas multinacionais que colocam, no sistema comercial, produtos de 

saberes indígenas. Essa atividade é um crime; só perdendo para o tráfico de drogas.  

                                                           
35 Produção de artesanatos, trocas entre famílias, fabricação de utensílios e ferramentas domésticas.  
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Antes, no passado, quando uma pessoa gostava do arco e flecha não era cobrado, hoje 

tem valor, dinheiro […] O trabalho é cobrado ou feito com trocas. Hoje modificou, há 

troca de empréstimo, eu lhe dou e depois tu me devolves.  (Aluno XI) 

 

Quando falamos daquela atividade, pensamos na adesão do governo brasileiro, de 1995, 

de acordo com os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio 

(TRIPS), sobre os direitos voltados aos negócios. Essa ação foi consolidada no Brasil pela Lei 

nº 9279 de 14 de maio de 1996 – a chamada Lei de Propriedade Intelectual. Na prática, ao 

aceitar o acordo, o Brasil submete sua biodiversidade ao regime de patente internacional. Esse 

conhecimento é roubado, e não existem leis que o proteja. Como diz Shiva (2001, p. 30): 

“Resistir à biopirataria é resistir à colonização final da própria vida”. 

Na história de nosso subdesenvolvimento, os desfalques nas culturas compõem a 

trajetória do capitalismo, gerado pela pobreza: houve processos de tentativa de regulação do 

acesso aos recursos econômicos e genéticos, contudo de forma lenta. 

O fascínio de nosso país é limitar o registro do patrimônio cultural e imaterial que 

relacionam o conhecimento tradicional ao genético. Ainda assim, são necessárias 

jurisprudências efetivas que reprimam a prática da biopirataria, para que as comunidades 

indígenas possam permitir o acesso a seu conhecimento associado à biodiversidade, sem 

nenhum tipo de perda e exploração de sua cultura e seu comércio. 

A escassez dessa conjuntura legal também exterioriza a falta de pesquisas sobre o tema. 

Há a obrigação de uma lei eficaz que proteja e coíba a titularidade do direito coletivo, além de 

certificar a autoridade e a diferença dos povos indígenas sobre sua cultura e comércio, bem 

como o cumprimento ao justo patrimonial em vista dos saberes próprios.  

A grande problemática aqui é como garantir, mediante proteções judiciárias, que os 

povos indígenas possam ser contemplados sem exploração de suas relações comerciais pelo 

mercado globalizado. O importante é mudar esse paradigma ocidental explorador do patrimônio 

cultural indígena como é descrito por vários artigos da Constituição Federal de 1988, sobre os 

conhecimentos tradicionais.  

A remissão contra o despojo parte da criação de leis que abordam a preservação do 

conhecimento e, do comércio e a diversidade cultural dos povos indígenas. Segundo Santilli 

(2010, p. 19, grifo do autor), é fundamental um avanço no reconhecimento e na aceitação das 

minorias étnicas, “na busca da sócio e etnossustentabilidade dos habitantes originários, como 

um direito humano, inalienável imprescritível e irrenunciável”.  

O registro acima é, antes de tudo, uma forma de salvaguardar o conhecimento e a 

valorização dos povos indígenas historicamente subalternizados. Explicitamos a inexistência 
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de leis que protejam os conhecimentos que são comercializados no mercado consumidor. 

Quando falamos de capitalismo, na sociedade envolvente, podemos fazer um paralelo entre o 

que foi apresentado e a pré-existência dos “vários mundos” distintos e polarizados, “de um lado, 

o ecossistema, o meio ambiente, a cosmovisão e de outro lado, o mercado, o capitalismo, o 

lucro e o individualismo” (SOUZA, 1998, p. 74). 

Esperamos que os argumentos expressos aqui sejam instrumentos úteis à participação 

dos povos indígenas no desenvolvimento e nas decisões das relações comerciais, em suas 

comunidades, e não como minorias excluídas de sua própria história.  
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5 CONCEPÇÕES EPISTEMOLÓGICAS FRENTE AOS INDÍGENAS: AS 

MUDANÇAS ECONÔMICAS PELA SOCIEDADE ENVOLVENTE 

 

 

 

 

 

 
Disponível em: Peixoto (2018, fonte digital) 
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 Este capítulo traz relatos voltados à “Interculturalidade Crítica”, decolonialidade e a 

“Ecologia de Saberes”, os quais articulam elementos culturais, epistêmicos, materiais e 

simbólicos ligados ao papel das mudanças econômicas dos povos indígenas frente à sociedade 

envolvente. De igual modo, o propósito é estabelecer debates para identificar ideias e posturas 

sobre a imposição do Ocidente perante os povos indígenas, por uma abordagem do comércio 

tradicional.  

A proposta aqui estabelecida é reunir questões relacionadas aos sistemas comerciais 

indígenas e aos embates epistemológicos que constituem esses cenários, bem como as 

discussões em torno da interculturalidade. Partimos da necessidade de recuperar os saberes e 

fazeres comerciais próprios dos povos indígenas, em relação à decolonialidade e às práticas 

culturais, reivindicando, em particular, as necessidades destes povos na sociedade envolvente. 

 

5.1 O (RE)PENSAR DOS POVOS INDÍGENAS FRENTE AO MUNDO POLITICAMENTE CAPITALISTA  

 

No decorrer das últimas décadas, com a influência da sociedade envolvente, os povos 

indígenas foram caracterizados como grupos isolados e marginalizados. Eles foram 

colonizados36 mediante a catequização, comercialização – “imposição ocidental” cujo interesse 

era transformar esses povos em mão de obra escrava, constituindo um cenário de imenso 

processo de exploração comercial. Submetidos à colonização, não possuíam (ainda não 

possuem) o mesmo direito que os “colonos”. No transcorrer da História, esses povos foram 

vistos como grupos desvalidos, vivendo em aldeias isoladas “primórdios”. 

 Com o passar do tempo, mudaram-se as leis, todavia as práticas assimilacionistas 

permaneceram. Essas ações reforçam o discurso da sociedade capitalista sobre os indígenas. 

No trabalho de Ramos (2016), percebemos concepções epistemológicas perante o “ser 

indígena” no discurso dominante: “Ser ou deixar de ser indígena não é condição que está 

relacionada com a aquisição de bens de consumo utilizados pela sociedade não indígena” 

(RAMOS, 2016, p. 55).  

Essa condição é uma forma opressiva de inviabilizar a identidade, numa concepção 

superficial que a constrói à luz da associação do indígena ao não indígena. Nessa perspectiva, 

                                                           
36 Para Ramos (2016) no processo de colonização foram impostas aos indígenas, práticas educativas – caráter 

assimilacionista – que estiveram relacionadas à entrada da Igreja no Brasil. Durante esse período foi utilizada a 

estratégia de bilinguismo de transição. Os missionários aprendiam as línguas indígenas, para posteriormente 

traduzir os conhecimentos ocidentais e princípios cristãos para a língua materna dos indígenas. Dessa forma, eram 

ensinados os princípios do catolicismo e a Língua Portuguesa com o intuito de “pacificar” os indígenas e prepará-

los para o mercado de trabalho.  
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são estruturados estereótipos para negligenciar primeiro, um processo de dominação e opressão, 

muitas vezes econômicas, que reproduzem a colonização e a exploração comercial. Nessa 

lógica, o conhecimento, o comércio e a cultura tradicional são menosprezados, considerados 

subalternos aos conhecimentos circundantes.  

 
O cenário que se afigura com a chegada do processo de colonização, agentes 

econômicos, é imprescindível para entendermos o significado da chamada 

globalização econômica. Esta tem como característica: 

I) A ruptura de fronteiras, ou seja, tal ruptura é atribuída à dinâmica do capital, 

que circula livremente pelo globo, sem respeitar a delimitação de fronteiras; 

II) Perda da soberania local, submeter à lógica do capital para conseguir gerar 

lucros em seus orçamentos; 

III) Expansão da dinâmica cultural, o capital se dirige agora às periferias do 

capitalismo, uma vez que as transnacionais e a colonização Ocidental 

entenderam que a exploração dos subdesenvolvidos/povos subalternizados 

promoveria grandes lucros. (PEDROSO, 2012, p. 1) 

 

São poucas as comunidades indígenas que sobrevivem apenas com as relações 

comerciais tradicionais37 intactas e preservadas, advindas do passado. Este fato está ligado aos 

diversos conflitos epistemológicos e históricos dominantes. Em 2003, mais de 85% das 

populações indígenas dependiam da agricultura e do “escambo”. Com o passar dos anos, as 

produções comerciais tradicionais começaram a serem exploradas pela sociedade envolvente, 

sem compensações adequadas38 e, sofreram impactos e embates sociais.  

Uma expressiva parcela indígena, no ano de 2006, não vivia em áreas afins 

(SCHRODER, 2003), sendo imersa no sistema capitalista, ação que influenciou seus hábitos 

culturais. A maioria dessa população se tornou “propriedade” dos colonos e era convertida, em 

alguns casos, em mão de obra barata. 

Um terço das terras indígenas enfrentam problemas estruturais e econômicos, os quais 

abrem caminhos para o discurso e a inserção em seu cenário pelo mundo ocidental. Para 

enfrentar esse problema, é importante remeter aos estudos sobre “Interculturalidade Crítica” e 

“Pedagogia Decolonial”, pois entender os processos econômicos e culturais em discussões 

indígena, implica entender, em partes, a evolução e a inferência do Ocidente nas relações 

comerciais tradicionais. 

Para Haber (2011), a modernidade ocidental contribui para uma lógica de capital que, 

na verdade, cria “novas mercadorias”. Nesse sentido, as relações comerciais tradicionais dos 

                                                           
37 Essas práticas comerciais tradicionais são os artesanatos, as comidas, o escambo, as vestimentas, as festas e os 

hábitos/costumes e foram extintas devido à prática capitalista e excludente do discurso e crescimento ocidental. 
38 Constitucionalmente os povos indígenas têm o direito à participação legal nos lucros derivados de investimento 

e obras em suas terras (ANGHER, 2013). 
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indígenas foram eliminadas39 e exploradas. Entendemos que a dominação também ocorreu no 

campo das representações, sendo são perceptíveis nas comparações de visões de mundo dos 

indígenas com os ocidentais dominantes. Esta ação advém da natureza opressiva e 

etnocêntrica40, visto que nossa sociedade, “excludente”, “capitalista”, “monopolista” e 

“opressora”, propende a “padronizar” uma única forma de ser, lidar, manipular, comercializar 

e de ver o mundo. 

No passado era lindo, no presente temos a ocupação de vendas, no futuro colocamos 

mercado dentro da aldeia para facilitar, temos que fortalecer nossa cultura […] Temos 

que aprender, muito não tem orgulho de nossa cultura, temos que andar com os dois 

mundos. Colocamos vários alimentos e artesanatos presentes nas vendas dentro das 

aldeias, as trocas serão feitas por valores, trocamos um colar pelo valor em outro 

produto. (Aluno XII) 

 

O processo de homogeneizar essas formas com o mundo capitalista esteve presente 

desde o período de colonização até a atualidade. Este fato se torna perceptível quando Santos 

(2006, p. 56, grifo do autor) discute as linhas abissais que separam o mundo em dois universos 

distintos: “Como se o lado de cá, dominante, sabe o que é ‘melhor’ para os que vivem numa 

outra realidade do lado de lá, o explorador, oprimidos, que são impostos a aceitarem imagens, 

culturas e costumes padrões de uma sociedade excludente, explorado”. 

Essas linhas abissais, dominação hierárquica e separação em dois universos distintos, 

estão presentes desde o processo de colonização no Brasil. As práticas comerciais tradicionais, 

o “escambo”41, lado de lá, realizadas pelos povos indígenas no passado, constituíram-se como 

objeto de dominação e usurpação, por meio da prática da biopirataria, lado de cá, uma ação que 

retirou desses povos o direito de vivenciar suas relações comerciais tradicionais que, com o 

passar do tempo, foram modificadas pelo valor monetário, dinheiro – capitalismo.  

Esses conhecimentos tornam-se limitados perante o avanço da globalização e do 

capitalismo, ocasionando uma perda dos valores tradicionais, patrimônio cultural e imaterial, e 

a exploração dos recursos oriundos das terras indígenas. Essas limitações provocadas pelo 

ocidental dominante “trouxe” consequências para os povos indígenas, uma invasão da cultura 

por um viés hierárquico/capitalista. 

 
Estamos no mundo capitalista, temos que acompanhar essa mudança, hoje quem tem 

moto precisa de gasolina e de dinheiro […] Tem pessoas vendendo em nossa aldeia, 

                                                           
39 Em alguns casos essas práticas tradicionais dos povos indígenas foram substituídas pelas ditas “verdadeiras” ou 

“corretas” vistas pelo mundo ocidental. 
40 Natureza/visão etnocêntrica é uma visão limitada – perda do “padrão” ocidental de exclusão e opressão.  
41 Escambo ou troca direta é a transação em que cada parte entrega um bem ou presta um serviço para receber do 

outro em forma de crédito, sem que um dos bens seja a moeda, sem envolver dinheiro ou qualquer aplicação 

monetária em circulação. O escambo inicialmente era utilizado pelos primórdios da colonização portuguesa do 

Brasil, uma vez que os indígenas não conheciam qualquer outra forma de moeda. 
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gasolina, geladinho e outros, tem pessoas que tem até sky nas casas […] Mas isso 

prejudica nossa cultura, e precisamos entender os dois mundos, não proibimos 

ninguém, só conscientizamos, mesmo com a evolução não perdemos nossa aldeia, 

temos que estabilizar no futuro e lidar com essa evolução dos dois mundos […] (Aluno 

XXXIV) 

 

É nesse cenário, como processo colonizador, tecnológico e globalizado, que as relações 

interculturais foram construídas pelo mundo a partir de movimentos violentos e antidialógicos. 

Permanece viva a concepção antropológica que compreende a diferença do conhecimento como 

hierarquia. Para D’Ambrosio (2000), há uma dicotomia entre o dito, “veneno”42 e o “antídoto”43 

entorno da globalização, do comércio e do capitalismo ao longo do processo histórico.  

“Conhecer e assimilar a cultura do dominador se tornam positivo desde que as raízes do 

dominado sejam fortes” (D’AMBROSIO, 2015, p. 23). Freire (2014a) afirma que uma das 

principais questões com que necessitamos nos preocupar, em termos indígenas, é como 

contribuir para que o dominado consiga retirar de si o dominador que o faz “ser invadido”, 

eliminar o caráter exploratório e subalterno do outro, que desde a chegada dos portugueses, teve 

influenciado sua cultura e seu comércio. 

Os indígenas são submetidos a uma visão engendrada advinda do Ocidente. Há um 

“futuro” prometido, mas que pode se tornar verdadeiro apenas como faceta/marionete do 

dominador. Nesse contexto, faz-se necessário repensar as lutas políticas, econômicas e 

epistemológicas desses povos, que foram apagados e subalternizados, merecendo ser resgatados 

e legitimados pelo colonizador. 

O processo de globalização, que imposição as práticas comerciais tradicionais 

indígenas, é decorrente do pensamento ocidental dominante, também estruturado pelo 

pensamento abissal. Esse pensamento atua mediante as linhas abissais que delimitam e separam 

o mundo humano do subumano – concepções e ideologias preestabelecidas. No tocante ao 

pensamento abissal, ele reside num sistema de distinções, em “linhas” visíveis e invisíveis que 

separam a realidade social em dois universos distintos: o “poder dominante” e os “subalternos”.  

 
Apesar da riqueza de conhecimentos tradicionais, da complexidade da organização 

social, das distintas formas de conhecer, sentir e vivenciar o mundo, os indígenas, pela 

posição que se encontram ‘do outro lado da linha’, apenas possuem conhecimentos 

que, de acordo com a sociedade dominante, são irrelevantes ou incompreensíveis. 

(RAMOS, 2017, p. 60) 

                                                           
42 Para D'Ambrosio (2000) “esse veneno é entendido como uma forma, eficaz, de manter um grupo ou cultura 

inferiorizado - enfraquecer suas raízes. Remove a historicidade do dominado. Essa é a estratégia mais eficiente 

para efetivar a conquista” (p. 5). 
43 O autor supramencionado, compreende o antídoto, como estratégia mais promissora para a educação/formação 

- nas sociedades que estão inseridos em transição da subordinação para a autonomia. É restaurar a dignidade de 

seus indivíduos ou grupos, reconhecendo e respeitando suas raízes culturais e históricas.  
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Uma característica fundamental do pensamento abissal é a impossibilidade da co-

presença dos dois lados desta linha. Para Castro-Gómez (2005), de um lado, está a cultura do 

Ocidente como parte ativa, criadora e dominadora, e, do outro, estão as demais culturas 

“receptoras”. Essa característica, oriunda do conhecimento europeu, é discutida por Santos 

(2006) quando debate sobre a Ecologia de Saberes. Seu entrelaçamento com a Pedagogia 

Decolonial proporciona uma visão abrangente daquilo que conhecemos e do que 

desconhecemos sobre determinado povo ou manifestação cultural e comercial.  

Os estudos de Santos (2006) sobre a Ecologia de Saberes designam uma filosofia do 

conhecimento que parte da heterogeneidade e da globalização contra qualquer forma de 

supremacia e que contribuem para fortalecer um saber primordial “como é o caso dos saberes 

religiosos de matriz africana […]” (SANTOS, 2006, p. 2). 

Por essa perspectiva, a Ecologia de Saberes (pensamento pós-abissal) parte do princípio 

da exclusão social e cultural e da noção de que, enquanto houver essa restrição não será possível 

uma alternativa pós-capitalista progressista e transformadora. Dessa maneira, são cruciais as 

contestações entre o conhecimento e o comércio aprendido e o esquecido, desenvolvido, 

desprendido e oculto. Enquanto essas linhas invisíveis continuarem a ser erguidas no contexto 

indígena, a luta pelos direitos da não exploração das relações comerciais tradicionais não ter 

êxito perante o colonizador.  

Para que as lutas dos povos indígenas possam ter resultado, é importante identificar e 

esclarecer as bases de uma prática transdisciplinar decolonial. Nesse contexto, para Torres 

(2016, p. 4), essa prática propõe, portanto, a “orientação e suspensão de métodos a partir da 

decolonização como projeto e como atitude”. Quer dizer, degenerar o poder, o ser e o saber 

constitui parte da consciência decolonial que se alimenta do encontro entre as diversas áreas, 

manifestando-se numa faceta limítrofe e fronteiriça; algo que vai ao encontro da proposta da 

“Interculturalidade Crítica” estruturada por reflexão e articulação que considere a hermenêutica 

dos múltiplos saberes existentes e das verdades científicas. 

Uma vez que a “Interculturalidade” abre caminhos para diálogos de diversas formas de 

saberes e fazeres mediante a Ecologia de Saberes, apostamos nas estruturas que desvelam o 

papel dos povos indígenas, que passam a fazer parte do meio que os circunscrevem. Associado 

aos pressupostos supracitados, salientamos o diálogo a partir do programa “Etnomatemática”, 

proposto por D’Ambrosio (2013) nas discussões que envolvem o comércio indígena.  
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Esse campo de estudo parte da decolonialidade e compreende o conhecimento indígena 

como resposta às transcendências da humanidade, os “conhecimentos excêntricos”44. Assim o 

programa trata as interpretações universais culturais a partir das manifestações interculturais; 

contra o processo de inviabilização e exploração do comércio local, e constrói, mediante 

representações da realidade, bem como das ações descolonizadoras das subalternidades, por 

intermédio de experiências e na vinculação das diferenças culturais, a eliminação do paradigma 

metafórico – as gaiolas epistemológicas45. 

Essas junções de perspectivas/saberes são complicadas em função das implicações 

secundárias da concepção epistêmica, “afirmações da modernidade”. Dessarte, o embasamento 

aqui presente foi pensado para minimizar a desigualdade na tentativa de resgatar o acesso ao 

comércio indígena e a socialização/presença dos povos indígenas frente à exploração comercial. 

Para que estes possam ter seu desenvolvimento e sua cultura reconhecida e valorizada de 

maneira adequada, são fundamentais preservar os saberes e o comércio na sociedade envolvente 

e romper com os paradigmas dominantes na medida em que as epistemologias e as pluralidades 

culturais podem ser identificadas. 

Os indígenas, por muitos anos, por meio de sua cultura, sabedoria e de suas relações 

econômicas, foram “objetos” de exploração comercial, dominação e opressão. Eles 

permaneceram no lado de lá da linha abissal, submetidos aos processos de apropriação e 

violência de suas práticas comerciais. A luta destes povos é sombreada por saberes impostos. 

Para Santos (2006), esses saberes não foram socializados pela ordem de totalidade da cultura e 

da racionalidade ocidental. Quando nos aproximamos deste pensamento, em termos científicos, 

percebemos a concessão do monopólio da distinção universal, que provoca uma visão distorcida 

entre o dito “verdadeiro” e “falso” em virtude da Ciência.  

Vários estudiosos, dentre eles Castro-Gómez (2005), vêm se preocupando, desde 1970, 

com o movimento das linhas globais, de tal forma que o outro lado da linha parece estar se 

expandindo enquanto o lado de cá se encolhe – inferioriza. Para D’Ambrosio (2011, p. 30), 

uma forma significativa de manter um indivíduo inferiorizado “é enfraquecer suas raízes, 

remover os vínculos culturais e a historicidade do dominado”. Cada ser elabora um subsistema 

de distinções visíveis e invisíveis de tal modo que as últimas se tornam o fundamento das 

                                                           
44 Conhecimentos esses que temos procurado visibilizar por meio de nossa pesquisa e também das práticas 

pedagógicas que fazemos parte, o Curso de Educação Intercultural da UFG. 
45 Esse termo é discutido por D’Ambrosio (2000, p. 80). Para o autor, essa metáfora epistemológica, corresponde, 

às “disciplinas como conhecimento ‘engaiolado’ na sua fundamentação, nos seus critérios de verdade e de rigor, 

nos seus métodos específicos para lidar com questões bem definidas e com um código linguístico próprio, 

inacessível ou não iniciados”. 
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primeiras. Logo, remetemo-nos ao monopólio europeu em torno da epistemologia moderna, 

frente às formas de verdades científicas e não científicas, verdades estas relativas e 

questionáveis.  

O importante aqui é refletir desde a perspectiva da “Interculturalidade Crítica”, um 

espaço dialógico de articulação que considere a hermenêutica dos múltiplos saberes existentes 

e, com isso, entender a evolução das relações comerciais das diferentes dimensões dos povos 

indígenas. Essa discussão acerca do comércio, das resistências e dos saberes dos povos 

indígenas chama a atenção sobre a relação entre a interculturalidade e a colonialidade do poder. 

Particularmente, a interculturalidade, compreendida desde os anos 1990, a Pedagogia 

Decolonial, colocam em questão a realidade sociopolítica do neocolonialismo dos povos 

indígenas. 

O colonialismo, para além das dominações por que é conhecido, foi também uma 

dominação epistemológica, uma relação extremamente desigual de saber-poder que 

conduziu à supressão de muitas formas de saber próprias dos povos e nações 

colonizados relegando muitos outros saberes para um espaço de subalternidade 

(SANTOS, 2009, p. 7).  
 

Ao longo do processo colonial, as formas de conhecer e lidar com o mundo capitalista 

partem da epistemologia dominante, revogando “outras” formas de perceber os povos 

indígenas. Oliveira e Candau (2010), ao ponderarem a terminologia “colonialidade do poder”, 

proposta por Quijano, concebem-na como uma apropriação do imaginário, que tem como 

consequência a colonialidade do saber e ser.  Os autores citados obstam outras formas de 

produção de conhecimento advindo da Geopolítica do Conhecimento46.  

Esse entendimento, na perspectiva da Ecologia de Saberes, é considerado e utilizado no 

processo de luta e aceitação do papel dos povos indígenas. Buscam-se discussões e 

conhecimentos de forma contra-hegemônica, por meio da “Interculturalidade Crítica” e da 

decolonialidade.  

São diversas questões que merecem ser destacadas nossas relações comerciais são mais 

apropriadas para lidar com o passado e o presente dos povos indígenas que o empirismo dos 

próprios grupos? O que a prática ocidental dominante infere em seu meio, e como o mundo tem 

tratado o problema – subalternação/exploração econômica? A mudança do paradigma do 

comércio indígena foi proposta pelo próprio grupo?  

                                                           
46 “A geopolítica do conhecimento – assim como a colonialidade do poder, do saber e do ser – geram tensões 

apropriadas por Santos (2007) entre regulação/emancipação e apropriação/violência, as quais coexistem e estão 

presentes na atualidade, reforçando as linhas abissais”. (RAMOS, 2016, p. 71) 
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Nesse sentido, Walsh (2007) nos remete essas informações, ligando-as à característica 

de uma “Interculturalidade Crítica”, que reconhece as diversas formas de lidar com o mundo 

capitalista e reconhecer as várias “manipulações” comerciais, além de questionar e refletir os 

conhecimentos outros – as epistemologias do Sul. Saberes e práticas tradicionais no viés da 

“Interculturalidade Crítica” proporcionam outras formas de produzir conhecimentos. De acordo 

com Nazareno e Freitas (2013, p. 118): 

 
A interculturalidade possui um caráter marcadamente político, visando resgatar a voz 

e a dignidade dos povos indígenas. Possui, ainda, um caráter de relevância 

epistemológica, procurando demonstrar como os saberes indígenas podem e devem 

ser trazidos à tona. Entretanto, não se trata de trazer esses saberes à superfície em uma 

perspectiva hierarquizante que reforce a subalternidade, mas em condições que 

apontem para a construção e o pleno reconhecimento de pluri epistemologias.  

 

Torna-se essencial entender a decolonialidade como alternativa e possibilidade para um 

mundo melhor, com respeito à diversidade e ao outro, desconstruindo-se as fronteiras entre o 

dito verdadeiro/falso, sentir/pensar. Neste caso, é importante (re)conhecer e (re)pensar as 

relações comerciais e os saberes indígenas para além de uma prática hierarquizante. O marco 

para tal contextualização da interpretação da “Interculturalidade Crítica” e da decolonialidade 

encontra-se na articulação com a Pedagogia Decolonial. 

Para Walsh (2009), essa pedagogia não corresponde a um método, mas a uma opção 

política. Esta autora discute essa terminologia frente aos diálogos de Frantz Fanon47 (1961) e 

Paulo Freire48 (2004), indagando as implicações da decolonialidade, e busca investigar a 

concepção de Fanon, baseadando-se no problema da racionalização, e divergir da perspectiva 

de Freire: 

Na literatura sobre a colonialidade do poder, a temática aparece tanto como 

descolonialidade e descolonial como decolonialidade e decolonial. Walsh justifica 

que a supressão do ‘s’ é uma opção sua para marcar uma distinção com o significado 

do ‘des’ em castelhano que poderia dar a entender um simples desamar, des-hacer o 

revestir de lo colonial […]. (ADAMS, 2015, p. 585, apud WALSH, 2009, p.  24-25) 

 

O interesse em discutir essa pedagogia é, por um lado, com a finalidade de contribuir 

para o debate da atual realidade comercial da população indígena. Pensar a partir das lutas 

supramencionadas, é uma perspectiva crítica da interculturalidade, orientada pela 

transformação, criação, pelo respeito e conhecimento da diversidade cultural. Isso é o que 

assume a visão da decolonialidade.  

                                                           
47 FANON, F, Los condenados de la tierra. México: Fondo de Cultura Económica, 1961/2001, p. 30-31. 
48 FREIRE, P, Pedagogy of indignation. Boulder, Colorado: Paradigm, 2004, p. 18. 
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Desde o início dos anos 1990, algumas discussões sobre o comércio indígena se 

transformaram num tema bem complexo. Vários estudiosos começaram a debater sobre tal 

assunto sem se preocupar com o contexto e o multiculturalismo. A presença e aceitação das 

discussões sobre o comércio e decolonialidade na América Latina são resultantes de diversas 

lutas dos movimentos sociais, que foram os marcos fundamentais para contextualizar esse 

cenário.  

Para Walsh (2009, p. 14), essa ligação parte da ideia de colonialidade do poder: “[…] 

foi estabelecida uma hierarquia racializada: brancos, mestiços e, apagando sua diferença 

histórica, culturais e linguística, índios, negros, quilombolas, afro-descendentes e outros, como 

identidades culturais comuns e negativas”. O valor humano destes seres, por suas raízes 

ancestrais, é marcado pela exclusão, que os distancia da sociedade, da prática comercial e da 

modernidade ocidental.  

Essa retórica da promoção e aceitação aponta para uma sociedade preconceituosa, 

individualista, capitalista, excludente e exploradora. Não existe uma transformação social dos 

direitos e identidades, e sim a (re)inclusão, na sociedade econômica, dos oprimidos frente à 

ação estatal. O enfoque aqui discutido é entendido como um projeto transformador, de caráter 

ético e político, que valoriza as populações exploradas, entrelaçando as igualdades e o 

reconhecimento das relações comerciais dos povos originários e as diferenças étnico-raciais. 

Para Walsh (2009, p. 3), esse enfoque é assumido “como projeto político, social, ético e 

epistêmico – de saberes e conhecimentos, afirma a necessidade de mudar não só as relações”. 

A preocupação de Walsh (2009) parte da exclusão, negação, exploração, subalternação 

ontológica e epistêmica dos grupos e sujeitos racializados. Por isso, o viés defendido pela autora 

está em estreita relação com a decolonialidade, a Etnomatemática e as relações comerciais 

indígenas. Ela busca derrubar e desafiar essas estruturas sociais da colonialidade e valorizar os 

saberes e fazeres dos ancestrais. De maneira mais ampla, é um instrumento pedagógico que 

contradiz a racialidade e os padrões de poder e busca a compreensão e a condição de pensar, 

estar, agir, estar, ser e viver do outro. 

Essas perspectivas se sistematizam como ferramentas que amparam o modo de vida dos 

oprimidos e concebem-os num novo “projeto” de ser e viver. Por meio destas ideias, Santos 

(2005, p. 72) menciona a necessidade de criação de “um projeto que provoca questionar as 

ausências – de saberes, tempos e diferenças”, podendo-se entender que esse processo permite 

ir além das manifestações atuais de uma educação intercultural. 

Entender essas questões é ir ademais de uma prática culturalmente tradicional. É 

perceber como são organizadas e estruturadas as “novas” relações comerciais indígenas, tanto 



79 
 

no contexto tradicional quanto na sociedade envolvente, e as sobrevivências dos povos 

historicamente envolvidos. Esse debate comunga com a perspectiva da Etnomatemática desde 

a racionalidade econômica até o desenvolvimento das sociedades antigas. 

De acordo com Thomson (1974), em algumas sociedades indígenas, os grupos de 

trabalho eram organizados por relações de parentesco ou por uma divisão “natural”, por sexo e 

idade. Esses membros passavam a se identificar por meio da produção da vida material e 

comercial. Outros grupos indígenas se estruturavam em torno da produção, comercialização 

tradicional e do rito mágico, ações essas que organizavam a própria vida econômica. Segundo 

o autor, a relação entre magia e comércio foi gradativamente sendo distinguida e eliminada por 

meio das inferências do não indígena e do capitalismo. Essa distinção implicava o 

reconhecimento da objetividade e trouxe consequências principais na época:  

 
No seixo do processo de produção, o acompanhamento vocal deixa de ser parte 

integrante e torna-se um sortilégio tradicional que comunica aos trabalhadores as 

diretrizes apropriadas, e forma-se assim, pouco a pouco, por acumulação, um conjunto 

de tradições relativas ao trabalho. No rito mágico - mítico, parte vocal serve de 

comentário à representação que, uma vez separada do trabalho, precisa ser explicada; 

forma-se um conjunto de mitos…Trabalho e magia ainda se interpenetram, as 

tradições relativas ao trabalho estão cheias de crenças míticas e os mitos deixam 

entrever a sua ligação reconhecível embora longínqua, com os processos de produção. 

(THOMSON, 1974, p. 61) 

 

Percebe-se, na fala supramencionada do autor, a existência de uma certa consciência da 

objetividade do mundo exterior, uma categoria inteiramente prática e com pouco poder de 

abstração. “Pode-se afirmar que por meio de um pressuposto mágico – mítico, foram lançadas 

as bases para a subalternação do outro e, consequentemente, de suas formas de saber” 

(NAZARENO; CARDOSO, 2013, p. 247). 

 

5.2 O MEDO SE APOSSOU E TROUXE “GUERRAS” SEM SENTIDO: AS DUAS CONTRAPARTIDAS DA 

COLONIALIDADE 

 

Quase não se questiona o princípio dos impactos da modernidade em relação aos povos 

indígenas, “consequência da economia capitalista”. Essa ideologia se apoia em suas facetas, 

desde o século XVI, no período mercantilista. Para Castro-Gómez e Grosfoguel (2007), a lógica 

da colonialidade não é questionada; o que acontece é a omissão do questionamento dada a 

Modernidade.  

O pensamento decolonial emergiu na conjuntura da Modernidade, pressupondo a 

diferença como marco e impulso para desconstrução desta. Seu início se deu nas Américas, em 

1500, mediante o contato do colonizador com os povos indígenas, africanos e afrodescendentes, 
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e se expandiu para outros continentes, como Ásia e África. Esse pensamento começou a trilhar 

sua própria genealogia: conforme Castro-Gómez e Grosfoguel (2007), o pensamento colonial 

foi diferindo da teoria e dos estudos pós-coloniais49. 

O argumento básico do pensamento decolonial é a ideia de que se desprende do poder 

colonial/capital e se abre frente às manifestações interculturais, encoberto pela racionalidade 

moderna. É nesse sentido que ele se diferencia das teorias pós-coloniais. Em consequência da 

formação e da instauração da matriz colonial do poder ocidental e de seu desprendimento, é que 

Quijano (1992) propôs o giro epistêmico decolonial50. Quijano, em uma de suas publicações, 

descreve essa conjunção da modernidade/colonialidade da seguinte forma:  

 
La crítica del paradigma europeo de la racionalidad/modernidad es indispensable. Más 

aún, urgente. Pero es dudoso que el camino consista en la negación simple de sus 

categorías; en la disolución de la realidad en el discurso; en la pura negación de la 

idea y de la perspectiva de totalidad en el conocimiento. Lejos de esto, es necesario 

desprenderse de las vinculaciones de la racionalidad-modernidad con la colonialidad, 

en primer término, y en definitiva con poder no constituido en la decisión libre de 

gentes libres. Es la instrumentalización de la razón por el poder colonial, en primer 

lugar, lo que produjo paradigmas distorsionados de conocimiento y malogró las 

promesas liberadoras de la modernidad. La alternativa, en consecuencia, es clara: la 

destrucción de la colonialidad del poder mundial (QUIJANO, 1992, p. 437, apud 

CASTRO-GÓMEZ; GROSFOGUEL, 2007, p. 28). 

 

O reconhecimento das diversas populações subalternizadas possibilitou o dito, “giro 

epistêmico”, ao perceber que, “a pluralidade e o plurilinguismo deveriam ser acrescentados à 

perspectiva pluri epistemológica” (NAZARENO; CARDOSO, 2013, p. 246). Neste sentido, 

Lages (2010) oferece subsídios importantes para a análise de nosso problema: o autor ressalta 

como uma expressão cultural/comercial subalternizada é capaz de incorporar razões que 

exprimem as divergências, excedendo a lógica do poder capitalista, definido por Mignolo e 

Quijano.  

O giro epistêmico parte do princípio da colonialidade do poder. Esse conceito é 

compreendido como uma característica marcante do sistema moderno/colonial. Esse princípio 

visa à hierarquização das diferenças, dos saberes, do comércio e dos fazeres. Para Nazareno e 

Cardoso (2013, p. 246), são estabelecidas “condições para o soerguimento51 de uma civilização, 

logocêntrica, androcêntrica e eurocêntrica”. 

                                                           
49 Obras/autores pós-coloniais - Provincializing Europe (2000) do historiador indiano Dipesh Chakrabarty e 

Histórias locais/Projetos globais: 7 colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar (2003) do sociólogo 

argentino Walter Mignolo. Essas obras forneceram importantes contribuições para a constituição da singularidade 

da crítica de cada um desses movimentos. 
50 Para Adelia Miglievich-Ribeiro (2014, p. 69), “giro epistêmico é indissociadamente um movimento teórico, 

ético e político ao questionar as pretensões de objetividade do conhecimento dito científico dos últimos séculos e, 

no que nos diz respeito diretamente, das ciências sociais”. 
51 De acordo com o dicionário (on-line) “soerguimento” é uma ação ou resultado de soerguer; erguimento ou 

levantamento. 
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Uma pergunta fundamental que se pode levantar é: o que significa falar de “giro 

epistêmico” em relação às concepções de “Interculturalidade Crítica” e decolonialidade, no 

debate acerca das questões comerciais indígenas? Essas duas perspectivas representam uma 

sequência que é provida pela diferença e que é consequência dos impactos das modificações do 

comércio no passado e no presente das populações indígenas. Compreendem ainda um 

conhecimento e pensamento – respeito – que não estão nos paradigmas e estruturas dominantes. 

É por meio desse pensamento que se configura o “saber/conhecer outro”. 

Pela perspectiva ocidental não poderia ser diferente. Para justificar tanta exploração dos 

recursos e do comércio indígena, foi necessária a criação de um espaço totalmente metafísico 

de modo a realçar as margens do capitalismo/dominador – usufruir de benefícios indevidos. A 

partir dos anos 1990, as populações indígenas passaram a criar suas estratégias de visibilidade 

e articulação da colonialidade, e as grandes mobilizações, construiriam uma estrutura étnica de 

políticas de resistência, alterando a percepção generalizada dos subalternos.  

É importante destacar que o processo decolonial, a partir da perspectiva da 

“Interculturalidade Crítica”, fornece as concepções de colonialidade do poder.  É um paradigma 

“outro”, que questiona e modifica essa colonialidade, ao mesmo tempo, mostrando as faces 

visíveis desta. O pensamento decolonial tem por finalidade a (de)colonialidade do poder do 

capitalismo frente aos povos indígenas (da matriz colonial do poder), processo que obteve 

contribuições de Quijano (1992, p. 447, apud GÓMEZ; GROSFOGUEL, 2007, p. 30): 

 
En primer término [es necesaria] la decolonización epistemológica, para dar paso 

luego a una nueva comunicación ínter-cultural, a un intercambio de experiencias y de 

significaciones, como la base de otra racionalidad que pueda pretender, con 

legitimidad, a alguna universalidad. Pues nada menos racional, finalmente, que la 

pretensión de que la específica cosmovisión de una etnia particular sea impuesta como 

la racionalidad universal, aunque tal etnia se llama Europa occidental. Porque eso, en 

verdad, es pretender para un provincianismo el título de universalidad. 

 

A decolonialidade não é ainda discutida em sua plenitude, mesmo em núcleos de 

pensamento marxista e dos revolucionários esquerdistas. (Re)pensar esse processo, significa 

refletir sobre os momentos de (des)colonização, “capitalistas – prática consumista”, 

históricos/evolutivos e do conhecimento do ser, instâncias que foram esquivas e reduzidas pela 

modernidade/colonialidade de modo a eliminar formas de contato e diálogo mais verdadeiros e 

plurais.  

Observamos as grandes desigualdades e inferências do capitalismo nas relações 

comerciais dos povos indígenas, destinadas às minorias étnicas e excluídas, como povos alheios 

aos processos desenvolvimentistas.  Desde a chegada de Colombo à América Central/Caribe, 

em 12 de outubro de 1492, esses grupos étnicos sofreram (e sofrem) com a exploração de seus 



82 
 

territórios, comércios e bens imateriais. Esperamos que os povos indígenas busquem 

concepções para que possam participar e conduzir os desenvolvimentos econômicos e das 

escolhas das relações comerciais em sua comunidade, mantendo sua identidade livre e 

preservada. 

  

5.3 A LUTA DAS POPULAÇÕES DOMINADAS FRENTE AO IMPACTO ECONÔMICO NO PROCESSO 

COLONIAL 

 

Segundo Castro-Gómez (2005), a colonialidade do poder52 é uma esfera de análise que 

traça parâmetros em relação a uma estrutura específica de dominação e exploração, 

implementada nas colônias americanas a partir de 149253; é uma relação fundada na suposta 

superioridade ética e cognitiva dos europeus. 

Para Haber (2011), essa violência (impacto) do colonialismo econômico reprime, 

constitui e governa os povos indígenas – cria um mundo colonial. Esse “mundo” está cercado 

por linguagens e atitudes impostas e pela negligência, que reprimem, negam e silenciam o outro. 

Há uma falta de autonomia desses sujeitos e um sistema de atribuição de valores capitais e 

significados sobre o outro – e isso é o que sustenta a colonialidade capitalista.  

Nessa matriz de poder, não se trata somente de submeter militarmente os povos 

indígenas e dominá-los com o uso de força ou de exploração de seu comércio, senão fazer uma 

mudança radical nas formas tradicionais de conhecer o mundo e lidar com a realidade 

circundante, adotando como próprio do horizonte cognitivo o campo do dominador. Quijano 

(1992, apud Castro-Gómez, 2005) descreve a colonialidade do poder como uma colonização 

dominada: a representação recai num modo de perceber e construir conhecimentos e 

significados. Para superar esse problema da colonialidade, é fundamental indisciplinar a 

Antropologia – buscar uma razão decolonial para os problemas comerciais subalternos. Nesse 

sentido, Schiwy e Walsh (2007, p. 13-14) afirmam que:  

 
Indisciplinar significa desatar as fronteiras das ciências sociais que cercam a produção 

e distribuição do conhecimento. Implica o reconhecimento de outras formas de 

                                                           
52 Para Quijano (2000, p.7), “a colonialidade do poder está vinculada com a concentração na Europa do capital, 

dos assalariados, do mercado de capital, enfim, da sociedade e da cultura associadas a essas determinações […] A 

industrialização através da substituição de importações é, na América Latina, um caso revelador das implicações 

da colonialidade do poder […]”. 
53 “Os processos de integração regional em curso hoje na América Latina têm sido marcados por uma lógica 

territorial que tem concebido grandes áreas do espaço geográfico latino-americano como ‘vazios demográficos’ 

ou ‘terras disponíveis’. Essa forma de conceber o espaço geográfico latino-americano remonta ao legado colonial 

que atravessa a formação socio-espacial da região e a própria posição que o continente americano ocupou no 

processo de formação do sistema-mundo moderno-colonial, a partir de 1492” (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p.  40, 

grifo do autor).  
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conhecimento, particularmente os conhecimentos locais […]. Propõe romper com as 

tendências modernistas das ciências sociais que distanciam e dividem o sujeito e o 

objeto do conhecimento (apud SUÁREZ-KRABBE, 2011, p. 186).  

 

Em outras palavras, indisciplinar requer uma aproximação política com o excluído, 

eliminar a violência epistêmica54, saber como estudar e lidar com a realidade a ser transformada 

– é importante, neste caso, desaprender nossas próprias teorias e ideias de cientificidade para 

reconhecer a hipótese e a visão com quem se trabalha ou estuda, em companhia deste. 

É fundamental ainda abandonar os enfoques do capitalismo que nos cercam, (re)pensar 

a Ciência, o papel dos indígenas e a influência do capitalismo. O mundo está cheio de exclusão, 

exploração, opressão e violência que simplesmente o capitalismo alimenta-se. O pensamento 

decolonial não busca somente um mundo melhor para os que são subalternizados, senão lutar 

contra as condições de sofrimento, exploração e discriminação de suas transações, incluindo 

aquelas situações das quais fazemos parte, e explicar a diversidade cultural mais profundamente 

do que o positivismo e outras tendências foram capazes. 

A diversidade evolui como adaptação em seu entorno e, dentro de uma determinada 

cultura, existe um conjunto de “traços culturais” que são diretamente influenciados por outros 

fatores econômicos e culturais. Há práticas comerciais que não são reconhecidas e não possuem 

valor perante a sociedade ocidental dominante. É importante estudar os processos envolvidos e 

históricos e entender o mundo ao redor, passo fundamental para estudar as relações comerciais 

indígenas e sua diversidade na construção social.  

Precisamos nos remeter aos três passos da investigação decolonial para (re)conhecer os 

diversos impactos sobre o comércio indígena, que são influenciados pela Pós-Modernidade e 

pelo capitalismo, “reconhecer” (aproximação com o real), “aprender”  (aprender a aprender), 

(re)aprender e “solidar” – (saber conhecer/ajudar o outro, e se ajudar). A estratégia mais 

promissora para a formação inicial de professores indígenas, nas sociedades que estão em 

transição da subordinação para a autonomia, é restaurar, respeitar, cooperar (com) e solidarizar 

a dignidade de seus indivíduos – reconhecer suas raízes históricas, os saberes e fazeres 

tradicionais, a paz e os princípios éticos.  

A partir desse pensamento, é fundamental refletir e (re)pensar as transformações 

econômicas mais contextualizadas e comunitárias no contexto indígena. As reflexões 

apresentadas aqui, sobretudo aquelas relativas ao comércio dos povos indígenas frente a 

                                                           
54 “Violência epistêmica” para Suárez-Krabbe (2011), é a alteração, a negação em casos extremos – como as 

colonizações, extensões dos significados da vida cotidiana. 
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sociedade envolvente, apontam para novas visões, concepções, possibilidades e perspectivas 

sobre o impacto mundial em que esses povos estão inseridos.  

Refletir a importância das relações comerciais para os professores indígenas, na 

perspectiva decolonial, a partir do Sul, perante o papel das mudanças econômicas na sociedade 

envolvente, a nosso ver, será um ganho que assenta aos vários conhecimentos aqui presentes. 

Ao mesmo tempo, significa uma compreensão acerca do papel dos povos indígenas diante da 

sociedade ocidental dominante. É possível perceber a pluralidade de informações em nosso 

cenário. Por meio da diversidade de saberes, percebemos uma luta pelo reconhecimento desses 

indivíduos e suas vozes, bem como uma população desenvolvida quanto ao comércio indígena 

aqui existente.  

 

  



85 
 

6 CULTURA E ETNOMATEMÁTICA EM DEBATES ÉTNICO-RACIAIS: UMA 

NOVA VISÃO DE MUNDO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em: acervo pessoal do autor 
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Com base nas discussões presentes nos capítulos anteriores, ficou enfatizado o objetivo 

desta pesquisa junto aos debates sobre relações comerciais no curso de Educação Intercultural 

Indígena: emergem como motivação espaços culturalmente distintos e diversos. O viver no 

espaço de formação dos povos indígenas passou por diversas questões culturais, políticas, 

econômicas e epistemológicas. É fundamental remeter aos comportamentos simbólicos e 

epistêmicos do termo “cultura” como aspecto comprometedor ao longo do processo formativo. 

 

6.1 Um estudo da identidade indígena: a cultura como papel simbólico e epistêmico 

 

Na atualidade, os povos indígenas presenciam profundas manifestações culturais no 

âmbito global, e os valores ficam “flutuando” sobre as distintas culturas conforme a necessidade 

de um contexto sociocultural específico. Dessa forma, uma das grandes preocupações dos 

antropólogos e estudiosos da atualidade é em relação à origem, compreensão e influência da 

cultura ocidental no universo indígena. O termo “cultura” tem origem do vocábulo inglês 

culture, proposto por Taylor (1871) em seu livro Primitive Culture. Para o autor, “seu sentido 

etnográfico é o complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou 

qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade” 

(p. 1). Desse modo, demonstrou que o termo “cultura” é um objeto de estudo sistemático, 

possuindo regularidades e causas próprias.  

Muitas vezes, segundo Ribeiro (2006, p. 56), o termo “induz indivíduos a sentir, pensar, 

imaginar, contar ou, mesmo a aceitar e adotar, conhecimentos e comportamentos” próprios. O 

ser humano encontra-se em situações de valores e sobrevivência “abastecidas” a respeito dos 

saberes e fazeres culturais. São as investigações históricas que descobrem as origens das 

manifestações culturais, que servem para interpretar o mundo que toma o lugar num dado 

momento histórico.  É, por essas e outras maneiras, que diversos antropólogos mostram que é 

o homem/indígena55 que “cria” seu processo histórico/evolutivo.  

 
Hoje, a grande preocupação é a revitalização da cultura indígena para a futura geração, 

recuperar a tradição que está morrendo […] Não tem como fugir, mas temos que 

controlar e conscientizar. Não podemos deixar em nossos pensamentos enquanto 

professores. Temos liderança junto com os caciques em nossas aldeias […] Para o 

futuro, temos as tradições, costumes e crenças, devemos transcrever e documentar 

tudo para não perder a cultura. Quero viver dentro da minha própria cultura. Quero 

preservar para as futuras gerações. (Aluno XV) 

 

O ser é o resultado do meio cultural em que foi inserido e também vivenciado, a 

repercussão do processo histórico acumulativo, refletindo o conhecimento e as experiências 

                                                           
55 A palavra, “homem”, é entendida aqui como sinônimo genérico de ser humano – independente do gênero. 
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vividas e adquiridas pelos antepassados. Um segundo pesquisador que contribuiu para a 

ampliação do conceito de cultura foi Kroeber (1950), estadunidense, que mostrou como esse 

termo infere sobre o indígena e suas relações comerciais. Sua preocupação é evitar a confusão 

que envolve o orgânico e o cultural. Para ele, não se pode ignorar que as populações étnicas 

dependem muito de seu equipamento biológico (bipedismo)56, do volume cerebral, do uso das 

mãos e da cultura. Dentre diversas contribuições, o autor relaciona a cultura como processo 

acumulativo, de experiência histórica. 

 O indígena faz, comercializa, age e pensa, aprende e desenvolve, de certa forma, por 

meio da “herança” cultural obtida de seus ancestrais e com o meio. Não é decorrente de 

imposições originadas da cultura, o ser pode apresentar algumas controvérsias ao longo do 

contexto. Laraia (2002, p . 53) nos faz refletir sobre essa origem e argumenta que há diversas 

inquietações insatisfatórias e simplificadas acerca desse assunto: “O homem adquiriu, ou 

melhor, produziu cultura a partir do momento em que seu cérebro, modificado pelo processo 

evolutivo dos primatas, foi capaz de assim proceder”. A manifestação cultural, segundo 

estudiosos, é decorrente da historicidade e do desenvolvimento cerebral e possui algumas 

variações entre pesquisadores e tempo históricos.  

 
Quadro 4 – Compreensões de cultura segundo antropólogos 

Fonte: Laraia (2002, p. 53-55) 

 

Os vários conhecimentos produzidos pela humanidade mediante a cultura constituem 

meios de sobrevivência e transcendência (RIBEIRO, 2006), os quais cada indivíduo acumula 

ao longo de sua evolução. Não há como negar que o ser humano, é modificado pelo meio e 

busca sua sobrevivência e sua realidade sobre a sua cultura. Esta leva o indivíduo a realizar 

várias modificações a seu meio.  

 

 

 

                                                           
56 É uma característica dos primatas – conjunto de pressões seletivas. 

Antropólogos 

 

Compreensões 

David Pilbeam Conjunto de pressões seletivas, exclusiva dos primatas 

Kenneth P. Oakley Resultado de um cérebro mais completo e volumoso 

Claude Lévi-Strauss Momento em que o homem convencionou a primeira 

norma, a primeira regra 

Leslie White Passagem do estado animal para o humano – quando o 

homem é capaz de gerar símbolos 
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6.1.1 A cultura como princípio condicional para uma “visão” de mundo dos povos 

indígenas 
 

Ruth Benedict em seu livro, O crisântemo e a Espada, escreveu que “a cultura é como 

uma lente através da qual o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes 

diversas e, portanto, têm visões desencontradas das coisas” (LARAIA, 2002, p. 67).   

 A herança cultural foi desenvolvida por nossos antepassados57 e nos condicionam em 

relação ao comportamento dos grupos que agem fora dos padrões aceitos pela sociedade 

ocidental dominante, por isso tendemos a discriminar  comportamentos diferentes. Podemos 

entender que indivíduos que possuem saberes e culturas diferentes podem ser identificados por 

características específicas. 

O indígena percebe o mundo mediante sua cultura e tem como consequência, considerar 

seu modo de vida como o correto. Essa característica é denominada etnocentrismo58. Há uma 

conduta dos indivíduos, ditos “detentores do poder”, de discriminar e explorar59 os que são 

diferentes, pertencentes a outras etnias, e, até mesmo, dentro de seu habitat natural.  

O papel do indígena em sua cultura “específica”, é restrito. Em qualquer que seja a 

sociedade, não há possibilidades de o indivíduo “dominar” por completo a cultura. Para Levi 

(2002, p. 32), “[…] nenhum sistema de socialização é idealmente perfeito, em nenhuma 

sociedade são os indivíduos igualmente bem socializados, e ninguém é perfeitamente 

socializado”.  

O importante é haver o conhecimento e envolvimento do indígena em sua própria 

cultura, de modo a possibilitar articulação e contato com outros membros. A chegada de um 

outro ser em determinadas comunidades pode ser entendida como o rompimento da ordem 

social, ou não, e essa quebra possibilita, às vezes, a “discriminação dos diferentes”. 

Comportamentos assim são caracterizados como etnocêntricos e resultam em apreciações 

negativas do ser.  

Cada sistema cultural está em constante mudança. Entender essa questão é crucial para 

evitar comportamentos preconceituosos e exploratórios em vista das várias populações 

pluriétnicas. É importante entender as diferenças existentes dentro e fora de um sistema cultural. 

Este é um dos modos que proporciona e prepara o homem para encarar o mundo. 

Dessa forma, cada “grupo de indivíduos realiza em seu contexto cultural um ciclo vital 

semelhante, mas diverso nas suas características próprias” (RIBEIRO, 2006, p. 81). A realidade, 

                                                           
57 Além de nossos antepassados nós a desenvolvemos para futuras gerações. É passada de geração para geração. 
58 Etnocentrismo é um fenômeno universal - é comum a crenças. 
59 Essa exploração é característica do que tratamos no capítulo anterior, a biopirataria. 
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assim como a cultura, está em movimentos circulares e sofre modificações e intervenções 

intensas. Logo, aflora-se a necessidade de se discutir como uma viga que sustenta essa 

abordagem cultural e comercial das relações indígenas, as dinâmicas que circundam o curso de 

Educação Intercultural da UFG, enquanto estabelecimento formativo que assume o papel 

inteiramente político e contemporâneo frente às pluralidades socioculturais.  

 

6.2 O CURSO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL INDÍGENA: UM OLHAR À LUZ DOS ASPECTOS 

FORMATIVOS  

 

 Iniciamos este parágrafo contextualizando alguns aspectos do universo formativo 

indígena do curso de Educação Intercultural da UFG de forma específica e local, mas é possível 

percebê-los (dentre outras questões indissociáveis) também no cenário investigativo. 

 
O eixo de sustentação do curso de Educação Intercultural Indígena aqui proposto são 

a Diversidade e a Sustentabilidade, definidos com base na realidade das sociedades 

indígenas, no reconhecimento da diferença étnica, na situação em que cada 

comunidade vive e no seu relacionamento com outros povos. Levaram-se em conta 

tanto os contextos culturais, linguísticos, políticos e econômicos quanto os 

relacionamentos cotidianos dessas sociedades […] (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE GOIÁS, 2010, p. 11). 

Um dos propósitos do curso de Educação Intercultural da UFG é contribuir, de diversas 

formas, com os indígenas na busca de soluções de problemas que eles enfrentam no cotidiano, 

desde a profissionalização ao fortalecimento das culturas e línguas. Em conformidade com o 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC), espera-se que com essa implementação, o futuro professor 

indígena tenha uma formação que permita trabalhar e discutir o ensino monolíngue, bilíngue e 

plurilíngue, além de ser capaz de contribuir para a melhoria do ensino em sua comunidade.  

Para tanto, foi proposto um curso cuja duração/formação é de cinco anos, contemplada 

em dois momentos: a formação básica, com duração de dois anos, e a específica, com três. O 

objetivo principal do curso é habilitar os professores indígenas em Educação Intercultural da 

UFG, para que possam lecionar em escolas indígenas do Ensino Fundamental e Médio de suas 

aldeias, atendendo à demanda das comunidades. O curso possui uma carga horária de 3646 

horas, distribuídas em cinco tópicos:  

I – Estudos presenciais: período de formação na UFG, durante os meses de 

janeiro/fevereiro e julho/agosto, em que serão trabalhados conteúdos nos temas contextuais das 

matrizes e orientações sobre estudos e pesquisas; 

II – Estudos em terras indígenas: a parte mais específica do curso é desenvolvida em 

terras indígenas, cujo propósito é o diálogo com os especialistas indígenas e com os projetos. 
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Estes serão realizados por grupos de alunos indígenas, sob orientação de docentes da 

Universidade, assessorados pelas respectivas comunidades indígenas; 

III – Pesquisa e seminário de pesquisa: quando os docentes indígenas socializam os 

resultados de seus estudos durante o curso. Serve para sustentação das políticas linguísticas, 

luta pela cidadania e também para estímulo do ingresso de intelectuais indígenas no cenário 

científico; 

IV – Estágio supervisionado: o acompanhamento é sob orientação de professores dos 

comitês de orientação do curso, conforme a área de abrangência do projeto. O estágio é 

desenvolvido em estreita relação com a prática curricular, cujo objetivo é contribuir com a 

formação teórico/prática dos futuros professores indígenas; 

V – Prática curricular: a prática educacional é utilizada na promoção de oficinas 

pedagógicas e produção de materiais didático-pedagógicos. As atividades estarão vinculadas 

aos projetos sociais das comunidades indígenas.   

 A proposta do curso está amparada pela Constituição Federal de 1988, que reconhece 

o direito linguístico e cultural. Dessa forma, os povos indígenas possuem direito a uma 

Educação Superior diferenciada, específica, intercultural e qualitativa, conforme Brasil (1998, 

artigo 215): “[…] o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos particulares do processo civilizatório nacional […]”.  

 
O texto constitucional rompeu com as políticas integracionistas de homogeneização 

cultural e étnica e estabeleceu um novo paradigma com base no pluralismo cultural, 

no qual se insere o direito a uma educação escolar específica. Garante o respeito aos 

seus processos próprios de aprendizagem, inclusive assegurando que o ensino seja 

feito na língua materna dos índios, como meio de comunicação e aprendizagem. 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2010, p. 28) 

 

 A formação intercultural prioriza a autonomia do sujeito e o fortalecimento das etnias 

no atual contexto de confrontos e embates de interesses opostos alvidrados pela sociedade 

envolvente. Dessarte, por parte dessa autonomia e dos confrontos aqui elencados, foram 

pensados e estruturados temas contextuais a serem estudados em ambas as matrizes 

curriculares, para fornecer aos futuros professores subsídios para a construção de uma 

metodologia alternativa e de projetos que contemplem a realidade sociocultural de cada povo. 

 

6.2.1 Do curso à matriz curricular de formação básica: a estruturação do tema contextual 

“Cultura e Comércio” 

 

O curso de Educação Intercultural da UFG possui um currículo formativo constituído 

por uma matriz de formação básica com duração de dois anos e três matrizes específicas, com 
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três anos. Ambas são compostas por temas contextuais, áreas de conhecimentos e contextuais, 

estudos complementares e estudos em terras indígenas.  

As áreas de conhecimentos pertencentes ao curso, “Ciência da Cultural, da Linguagem 

e da Natureza”, estão correlacionadas umas com as outras. O currículo está baseado na 

transdisciplinaridade e na interculturalidade, de forma mútua e dialógica. O currículo concebido 

dessa forma, (crítica), evidencia o caráter cultural, econômico, histórico e político. Essa 

proposta possibilita aos futuros professores indígenas uma formação capaz de construir uma 

nova base educacional de caráter antropológico e considerar/respeitar/lidar com a diferença e, 

outro.  

Dentre os diversos temas contextuais que o curso de Educação Intercultural da UFG 

aborda, promoveremos discussões vinculadas à matriz de formação básica, sobre o tema 

contextual “Cultura e Comércio”. Esse tema estabelece um espaço educativo de debates e 

reflexões a respeito das relações comerciais tradicionais e atuais de cada cultura/povo, tomando 

como orientação suas transformações ocorridas ao longo da História. A matriz curricular do 

referido tema contextual tem como núcleo de natureza obrigatória aos discentes ingressantes 

no curso e perfaz uma carga horária de 36 horas/aula.  

 Esse tema contextual é de fundamental importância para a formação do professor 

indígena, discute: a concepção de sistemas de trocas comerciais; transações e relações 

comerciais tradicionais; moedas e valores de produtos comerciáveis; e relações comerciais entre 

povos/culturas e suas mudanças ao longo da História. Um dos objetivos desse tema, é promover 

situações de aprendizagem por meio do manejo e da reflexão sobre instrumentos lúdicos que 

abordam relações monetárias e comerciais presentes em distintos contextos socioculturais. 

 

6.3 A ETNOMATEMÁTICA NA FORMAÇÃO INDÍGENA: POSSIBILIDADES OUTRAS MEDIANTE AS 

MANIFESTAÇÕES COMERCIAIS DAS DIVERSAS ETNIAS EXISTENTES 

 

Ao falar de Etnomatemática, não podemos deixar de lado um de nossos teóricos 

principais, Ubiratan D’Ambrosio. A palavra referida acima, segundo D´Ambrosio (2016), é 

formulada pela junção de três prefixos: “etno” (ambientes naturais e culturais); “matema” 

(explicar, conhecer e aprender); e “tica” (as maneiras e modos). Esse programa visa a estudar 

a evolução de específicos grupos socioculturais em seu distinto contexto e preocupa-se com a 

liberdade social e ação política. Ainda para esse mesmo autor, “[…] uma liberdade etimológica 

permite usar as raízes etno para significar ambientes naturais e culturais, matema para significar 
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explicar, conhecer, aprender, e tica para significar as maneiras e os modos […]” 

(D´AMBROSIO, 2006, p. 35, grifo do autor). Na perspectiva de Barton (2006, p. 49): 

 
[…] Muitos dos artigos de D’Ambrosio sugerem que ele considera a Etnomatemática 

como um tipo de conhecimento diferente da Matemática. Em seu texto de 1984, por 

exemplo, é feita uma distinção muito clara entre a Etnomatemática (que é ensinada 

informalmente) e a ‘Matemática Culta’ (que é ensinada nas escolas). A Matemática 

Culta é um corpo fechado de conhecimento e muda através da atividade dos 

matemáticos. Por outro lado, a Etnomatemática tem uma interação contínua com os 

membros da sociedade. 

 

O conceito que D’Ambrosio propõe para o programa Etnomatemática é extenso. Mais 

do que as próprias práticas, o autor trata também da concepção de mundo (a cosmovisão e os 

saberes) sobre a qual as práticas se fundamentam e apresenta o resgate das práticas culturais e 

comerciais que são subalternizadas, niveladas ou até mesmo extintas pela sociedade ocidental.  

 
Ao estudar as culturas indígenas, a matemática escolar se apresenta com uma 

roupagem de superioridade, com o poder de descolar, de eliminar a ‘matemática do 

índio’. Mas o mesmo se dá com outras formas culturais, como comportamento, 

medicina, arte religião. Em particular essas duas últimas seções reduzidas a 

folclore…Em particular na geometria e na aritmética notam-se violentas contradições. 

Por exemplo, a geometria do índio é colorida, enquanto a geometria grega eliminou a 

cor. (D’ AMBROSIO, 1999, p. 85) 

 

 A Etnomatemática dos povos indígenas é adequada para diversas circunstâncias, e não 

há motivos para substituí-la, dado que a Etnomatemática dos não indígenas é adequada para 

outros momentos. O programa, em suas diretrizes e normativas, possibilita uma práxis 

transformadora das relações comerciais tradicionais dos indígenas, além do conhecimento para 

lidar com as modificações ocidentais.  

 Uma das maiores problemáticas na área da Educação é pensar que o conhecimento possa 

ser aprendido por uma única maneira, isolando-se as raízes e as manifestações culturais. O 

conhecimento etnomatemático não consiste em ideias matemáticas “isoladas” de outras 

culturas; está voltado para a História da Matemática por um viés antropológico. Diante desses 

argumentos, muitos pesquisadores vêm (re)pensando a Etnomatemática frente às várias 

interpretações – torna-se “prematura” a conceituação para esse programa para alguns 

estudiosos. 

  Essa discussão corrobora com os escritos de D’Ambrosio (2004b, p. 17), que afirma que 

“o grande motivo do programa de pesquisa […] Etnomatemática é procurar entender o 

saber/fazer matemático ao longo da História da humanidade, contextualizado em diferentes 

grupos de interesse, comunidades, povos e nações”. O autor explicita seis dimensões para esse 

programa: conceitual, histórica, cognitiva, epistemológica, política e educacional. Ele ressalta 
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ainda que “a Etnomatemática é um programa de pesquisa em História e Filosofia da Matemática 

com óbvias implicações pedagógicas” (D’AMBROSIO, 2004a, p. 27). 

 Essas implicações são percebidas à medida que concordamos que qualquer prática 

sociocultural, particularmente a do comércio e da Educação, é influenciada pelas concepções 

dos professores não indígenas frente às ideologias ocidentais. Entender as pluralidades 

comerciais e educacionais no mundo significa repensar as visões sobre a Educação Matemática 

em nosso meio. Nesse sentido, a Etnomatemática, juntamente com debates em torno da 

interculturalidade e, por conseguinte, das relações comerciais, é fruto de questionamentos que 

vêm ocupando espaços. 

 A Etnomatemática assume diversos saberes fora das instâncias institucionalizadas, 

estuda os diversos processos de produções comerciais dos povos indígenas e investiga não 

apenas os saberes e fazeres “prontos e acabados”, e sim os “plurais” de um dado grupo cultural 

com suas formas e construções.  

Após alguns apontamentos referentes à Etnomatemática, é fundamental entender como 

esse estudo60 é empreendido. Barton (2006), em seus escritos, questiona o papel do pesquisador 

etnomatemático de modo a entender e perceber como as pessoas de outras culturas articulam e 

compreendem os conceitos educacionais, além da Matemática. É importante ressaltar três 

atividades61 que são relevantes nesse estudo, para qualquer prática investigativa indígena:  

I – Atividade descritiva: uma das primeiras tarefas do pesquisador etnomatemático é 

observar e descrever as concepções e práticas consideradas.  Essa descrição é realizada dentro 

do contexto real de outra cultura; 

II – Atividade arqueológica: esta são atividades citadas por D’Ambrosio (1985) –  voltar 

ao tempo, descobrir a Matemática ou o conhecimento etnomatemático que existe por trás das 

práticas ou concepções comerciais e culturais; 

III – Atividades analíticas: descobrir por que tais práticas são como elas são, ou seja, 

entender as percepções de outros grupos, os aspectos que influenciam o desenvolvimento do 

fenômeno. Esta atividade é de caráter mais histórico/social do que a Matemática. 

Essas questões referidas destinam-se às atividades habitualmente interligadas à 

Antropologia, História, Matemática e Sociologia. Essa interconexão consiste num campo de 

estudo criativo, plural e proveitoso. Desse modo, percebe-se o quão é importante realizar e/ou 

                                                           
60 Estudo desenvolvido juntamente com os alunos do curso de Educação Intercultural da UFG – ambientado na 

etapa presencial em Goiânia. 
61 Atividades estas que levamos em consideração ao analisar os dados, e que vão ao encontro da proposta da 

interculturalidade e da Pedagogia Decolonial. 
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construir um ambiente pelo “saber/fazer” numa perspectiva aliada à Etnomatemática e à 

interculturalidade, em que se prezem o respeito, a diferença e o diálogo entre as relações 

comerciais dos povos indígenas e da sociedade envolvente.  

As manifestações aqui elencadas possibilitam uma maior interação e liberdade frente a 

determinados “padrões” de comportamentos exploratórios que ocorrem ao longo da História, 

proporcionando ao indígena conhecer melhor o próximo, ou seja, uma troca de vivência, além 

de lidar com as transformações econômicas descendentes do mundo ocidental dominante. 

Demonstra, ainda, sua recusa à fragmentação do conhecimento e, consequentemente, sua 

afirmação para uma Educação transcultural e transdisciplinar. Para D’Ambrosio (2005, p. 34), 

“a contextualização é essencial para qualquer programa de educação de populações nativas e 

marginais, não menos necessária para os povos dos cenários dominantes se quisermos atingir 

uma sociedade com equidade e justiça social”. 

 

6.3.1 Movimentos formativos indígenas: saberes interculturais construídos no diálogo 

entre a formação docente e a Etnomatemática 
 

 Ao adentrar o universo dos povos indígenas, é significativo discutir, reconhecer e 

entender as diferentes técnicas, modos de conhecer, interpretar, comercializar e imaginar as 

maneiras de vida dos indígenas no processo formativo. Nesse cenário, surge a necessidade de 

se estabelecerem conexões entre a universidade, a formação inicial indígena e a 

Etnomatemática. 

A universidade, nessa linha de pensamento, é um forte mecanismo para construção e 

reconhecimento dos novos valores, das práticas econômicas tradicionais, dos fazeres e saberes 

que oportunizam aos indígenas estabelecerem bases para sustentar suas pretensões e novas 

relações com a sociedade e realidade. Em estreita ligação, articulamos este campo com a 

Etnomatemática, que parte do âmbito educacional, mais especificamente por meio da formação 

de professores indígenas tanto pelas críticas advindas do mundo ocidental quanto por sugestões 

pedagógicas, nas quais fortifica a necessidade de mudança e reestruturação das relações 

comerciais indígenas, dos modelos e organizações escolares. 

 Dessa forma, uma abordagem à luz da Etnomatemática torna-se fundamental e 

possibilita ao professor indígena um caminho à prática comercial e de seus direitos, que o 

fortificam em prol dos valores pertencentes às populações envolvidas no processo formativo. 

Para tanto, essa abordagem com a aproximação à Pedagogia Decolonial possibilita um caminho 

significativo para a construção dos saberes/fazeres do comércio, proporcionando uma nova face 

para os comportamentos dos indivíduos nesse contexto.  
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O programa Etnomatemática, como é discorrido por Ribeiro (2006, p. 108), “conduz à 

apreensão dos indivíduos, por um lado, voltados internamente, buscando uma assimilação de si 

próprios, das formas de raciocinar, sentir, recordar, imaginar, contar, decidir, e interferir no seu 

meio”. 

A formação inicial do indígena à luz da Etnomatemática reivindica algumas mudanças 

quanto aos aspectos ocidentais e capitalistas. As diversas propostas aqui presentes focalizam 

nossas visões em virtude das questões socioculturais e comerciais e exigem uma postura de 

inclusão, respeito, crítica, diálogo e espaço para a diversidade cultural, valorizando os saberes 

e fazeres econômicos nos diferentes contextos. Consoante D’Ambrosio (1995, p, 17): 

 
Cada indivíduo carrega consigo raízes culturais, históricas e comerciais que vêm de 

sua casa, desde que nasce. Aprende dos pais, dos amigos, da vizinhança, da 

comunidade. O indivíduo passa alguns anos adquirindo essas raízes. Ao chegar à sala 

de aula, normalmente existe um processo de aprimoramento, transformação e 

substituição dessas raízes. 

 

 Desse modo, é papel do professor aceitar o pré-conhecimento – a “bagagem” de 

conteúdos que os alunos indígenas trazem de sua trajetória histórica – além de informar os 

impactos “negativos” e usurpadores da exploração comercial por parte de nossa sociedade 

ocidental dominante dentro (e fora) das comunidades indígenas.  

O uso do conhecimento etnomatemático permite ao futuro professor indígena visualizar 

as pluralidades existentes em seu meio, e até mesmo, em discussões que envolvem o comércio. 

À vista disso, é possível perceber a interconexão entre “linguagem” e “cultura”. A formação 

desse profissional mediante esse estudo deverá ter uma visão progressista. 

A Etnomatemática incorpora o cenário da formação, prestigia atitudes e posturas 

investigativas, reflexivas com o caráter coletivo. Esse cenário educacional vinculado aos 

conhecimentos comerciais adquiridos exige desse futuro professor um trabalho colaborativo, 

livre de exploração, com respeito e em equipe – projetos voltados aos valores éticos, culturais 

e sociais. Essa formação possibilita um contato mais próximo e amplo com as práticas 

formativas, comerciais e sociais. 

A partir dos escritos de Ribeiro e Ferreira (2006), percebemos diversas inquietudes 

frente aos embates que perfazem a dinâmica cultural, comercial e profissional dos povos 

indígenas. Sabemos que alguns profissionais que atuam nas escolas indígenas não são 

indígenas. Tendo por base o diálogo proposto pelos autores acima, percebemos que esse fato 

não é uma contradição. 
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Estando ciente que a escola não participa das tradições indígenas e que as suas 

maneiras de educar são outras, concebo a formação de professores enquanto um 

espaço de comunicação que visa dar suporte ao indígena na sua complexa tarefa de 

construir uma escola diferenciada e significativa no âmbito da sua realidade. Assim 

afirmo, por comumente observar, no interior das aldeias, currículos e práticas 

educacionais estereotipadas sendo diariamente utilizados por professores indígenas.  

(RIBEIRO; FERREIRA, 2006, p. 153) 

  

Um bom processo formativo centrado no diálogo contínuo e intercultural com 

participação do indígena ou do não indígena contribui para a percepção de diversos elementos 

relacionados à formação. É fundamental alicerçar os envolvidos no processo formativo dos 

indígenas a sua realidade. Dessarte, conseguimos uma postura mais crítica e reflexiva frente à 

superação da “inurbanidade cultural”. Nesse sentido, esse processo de formação interligado 

com a Etnomatemática colabora para a interlocução, mostra o respeito à diferença, valoriza o 

outro conhecimento sem hierarquias e busca solução para lidar com as explorações e as 

modificações comerciais dos povos indígenas.  

 
A Etnomatemática floresce, no contexto pedagógico, como um condutor para 

compreensão não-conflituosa das expressões culturais entre grupos distintos. Assim, 

conduz a uma relação intensa de troca e partilha entre saberes locais. Por isso, 

acreditamos que uma formação indígena que caminha de mãos dadas com a 

Etnomatemática contribui para a formação, entre os professores indígenas, de uma 

dinâmica cultural que – apesar de não participar das tradições de outros tempos – traz 

junto a si as atuais necessidades do povo junto ao qual se estabelece. (RIBEIRO; 

FERREIRA, 2006, p. 159-160) 

 

Essa combinação nos impulsiona à diferença, à solidariedade, à liberdade, à não 

usurpação/subalternação, à confiança e à qualidade com os diversos povos aqui presentes, no 

entanto, esse apanhado de itens nos direciona à cooperação que cada um traz em sua diferença. 

Nessa conjuntura, podemos reafirmar que o trabalho com esses elementos em articulação com 

o programa Etnomatemática auxilia e favorece o diálogo mútuo, contribui para uma 

aprendizagem de duas vias, evita o etnocídio ou a exploração e concebe a Ciência em prol de 

diversos elementos plurais. 

Ao mesmo tempo, tomamos como base as ideias de D’Ambrosio (1999), Domite (2000), 

Monteiro (2004) e Santos (2007). Santos (2007, p.  229) afirma que, “na busca das teorizações 

de D’Ambrosio acerca da educação, está a formação docente”, mostrando que existe nos 

fundamentos da Etnomatemática argumentos sólidos para a formação do professor. Por outro 

lado, Monteiro (2006, p. 18) argumenta que “o processo educacional na perspectiva da 

Etnomatemática reivindica transformações que superam aspectos metodológicos”. Seguindo a 

mesma linha de pensamento, Domite (2006) discute variedades de reflexões sobre a Educação 
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num viés da Etnomatemática e analisa questões sobre diversidade cultural, inclusão, entre 

outras.  

As compreensões desses autores favoreceram nossas expectativas de que o 

conhecimento etnomatemático contribui para a formação do professor indígena sobre as 

relações comerciais emergidas da manifestação ocidental. Recorrendo às ideias de 

D’Ambrosio, o programa Etnomatemática mediante reflexões sobre a Educação, Filosofia, 

História e inclusão pode contribuir crescentemente para a construção de um novo conhecimento 

e o resgate das manifestações tradicionais indígenas. 

Entretanto é possível encontrar diversos elementos na Etnomatemática que possibilitam 

a esse profissional formar-se para uma nova visão de mundo e para o desenvolvimento do 

conhecimento. Ademais, esse programa em acordo com essa formação, possui uma 

aproximação de princípios que dão aporte a ambas, sobre uma nova visão de mundo e um novo 

conhecimento, em geral. A formação desse docente floresce para suscitar novas posturas.  

A formação de professores, especificamente do professor indígena, foi composta por 

várias discussões e debates em várias áreas, congressos e linhas de pesquisa. Elas apontam a 

formação do professorado como um elemento primordial em prol da melhora da qualidade 

educacional. O professor formador tem um “poder-ação” sobre o sujeito no processo formativo, 

quando ele, docente, assume uma postura distante ao diálogo mútuo e respeitoso. Essa ação 

interposta entre povos de diferentes culturas indígenas interfere profundamente no processo 

inicial e formativo.  
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7 (RE)ERGUENDO “VOOS”: RECONQUISTAR O QUE PERDESTES E VOLTAR 

MAIS FORTE QUE ANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em: acervo pessoal do autor 
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Neste capítulo, apresentaremos as contribuições, para os professores indígenas em 

formação da UFG, do tema contextual “Cultura e Comércio” referentes às relações comerciais 

praticadas pelos indígenas, tanto no contexto tradicional quanto na sociedade envolvente. 

Objetivamos, para a análise dos dados, conhecer e compreender a realidade investigada a partir 

dos instrumentos: o diário de campo e duas atividades (Anexos 8 e 9) – uma expositiva e outra 

textual, desenvolvidas acerca do tema contextual supramencionado.  Dessa forma, apoiamo-

nos nos pensamentos de Fiorentini e Lorenzatto (2009) que:  

 
Nosso olhar, no trabalho de campo, portanto, é orientado pelas nossas questões e pelo 

que queremos investigar. Isso significa que não podemos inventar qualquer coisa 

sobre a realidade nem abarcar sua totalidade. Isso porque algo sempre escapa de nosso 

olhar e de nossa síntese, por mais atentos e cuidadosos que sejamos (p. 101). 

 

Dessarte, nossa investigação, dialoga com nosso problema de pesquisa: quais as 

contribuições, para os professores indígenas em formação, do tema contextual “Cultura e 

Comércio” do curso de Educação Intercultural da UFG, referentes às relações comerciais 

praticadas pelos indígenas, tanto no contexto tradicional quanto na sociedade envolvente?  

Nossa estrutura foi dividida na transcrição da atividade expositiva (seminários) e das 

atividades escritas (trechos), estes compostos por questões “suleadoras”. Emergiram algumas 

palavras e frases fundamentais por meio das atividades, com manifestações de algumas 

subpalavras, que fundamentam nosso objeto de estudo – identificar as contribuições do tema 

contextual “Cultura e Comércio” do curso de Educação Intercultural da UFG para os 

professores indígenas em formação, relacionando os conhecimentos tradicionais referentes às 

relações comerciais indígenas, com os da sociedade envolvente, como ação exploratória no 

cenário indígena. Vale destacar que os dados apresentados em forma de falas e registros escritos 

serão inseridos de forma aleatória e fictícia, por questões éticas, não nominais.  

 

7.1 PASSADO, PRESENTE E FUTURO: LUTAS E REALIDADES SOBRE AS RELAÇÕES COMERCIAIS 

DENTRO DE SUAS ALDEIAS INDÍGENAS 

 

Haja vista o campo da Etnomatemática, num viés textual discursivo, em prol de alcançar 

nosso objetivo, foi desenvolvida uma investigação de caráter qualitativo de cunho etnográfico 

com os alunos indígenas do curso de Educação Intercultural da UFG, turma de 2016, frente às 

relações comerciais, no tema contextual “Cultura e Comércio”. Foi utilizado o método 

etnográfico como essencial instrumento da pesquisa.  
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Uma pesquisa é sempre, de alguma forma um relato de longa viagem empreendido 

por um sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas vezes já visitados. Nada de 

absolutamente original, portanto, mas um modo diferente de olhar e pensar 

determinada realidade a partir de uma experiência e de uma apropriação do 

conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais (DUARTE, 2002, p. 36). 

 

Desse modo, foi desenvolvida uma pesquisa de mestrado no ano de 2017, juntamente 

com 37 alunos de diversas etnias (Apinajé, Canela, Gavião, Guajajara, Kalapalo, Karajá, 

Krikati, Krahô, Kuikuro, Mehinaku, Tapirapé, Xavante e Xerente), na etapa presencial, na 

UFG, acerca do tema contextual “Cultura e Comércio” do curso ministrados pelos professores 

Dr. José Pedro Machado Ribeiro e Dra. Ana Paula P. Baumann. Nosso propósito foi conhecer 

e estabelecer um contato com o contexto sociocultural e comercial dos alunos. 

No tocante à primeira análise (seminário), participamos das atividades desenvolvidas 

pelos professores que relacionam a cultura e as relações comerciais tradicionais de cada povo e 

as da sociedade envolvente, nas dependências do Núcleo Takinahak�̃� de Formação Superior 

Indígena. Além da participação do tema contextual, tivemos a oportunidade de compreender as 

pluralidades culturais e comerciais dos povos indígenas. O objetivo foi conhecer, de forma mais 

abrangente, a realidade das várias etnias e sua organização comercial frente aos “vários 

mundos”.  

Almejado o contato com os sujeitos, surgiram vários questionamentos ao longo das 

observações e das aulas do tema contextual. Os alunos sempre indagavam e elaboravam 

questões acerca do impacto do capitalismo em seus comércios e em suas terras, como: os povos 

indígenas têm direito aos lucros derivados de investimentos em suas terras? As relações 

comerciais tradicionais indígenas foram eliminadas após o avanço do capitalismo? É necessário 

que os povos indígenas lutem para participar do desenvolvimento da sociedade?  

Esses questionamentos surgiram em virtude das lutas e dos conflitos vivenciados 

historicamente pelas etnias dos alunos indígenas da UFG, em que foram constatadas várias 

problemáticas quanto à influência do capitalismo no comércio tradicional. Nessa perspectiva, 

compreende-se a importância de relatar algumas destas frente às atividades escolhidas, que 

substanciam nossa análise na construção de nossa investigação.  

        Na pesquisa, refletimos o tema contextual “Cultural e Comércio” por meio dos alunos 

do curso, com as atividades individuais e participação nas aulas. Em tais situações, os alunos 

refletiam e interagiam entre si, argumentando e validando suas hipóteses e resultados. Sempre 

procuramos reconhecer, por meio de debates os conhecimentos culturais e comerciais dos 

alunos. 
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Dessa forma, a primeira atividade realizada, reflete os distintos contextos socioculturais. 

A cada encontro realizado e planejado, afloravam ideias e evidências a favor das formações que 

estavam sendo construídas e consolidadas. Um ambiente significativo estava sendo construído 

ao encontro das relações comerciais em prol do equilíbrio das diversas culturas existentes. Por 

se tratar de um contexto diverso, foi necessário compreender a realidade e os modos de lidar e 

agir com o mundo indígena e o não indígena. 

Por meio da observação participante, foram compartilhados momentos significativos 

mediante atividades vinculadas à realidade de cada povo. A partir da análise, emergiram 

conhecimentos e saberes próprios dentro das aldeias durante a atividade 1 (Anexo 8). Os alunos, 

por meio de apresentações, abordaram suas concepções, lutas e realidades sobre as relações 

comerciais dentro de suas aldeias, amparadas por três questões “suleadoras”: 

I- Como eram realizadas as relações comerciais no passado (no tempo de seus avós, 

bisavós)? 

II- Como são realizadas as relações comerciais hoje? 

III- Como vocês imaginam que as relações comerciais serão realizadas no futuro? 

Em seguida, foram organizados oito grupos formados com base nas etnias (Krikati - 2, 

Krahô - 1, Xavante - 2, Tapirapé - 1, Xerente - 7, Guajajara - 5, Kuikuro - 1, Canela - 2, Karajá 

- 4, Kalapalo - 2, Gavião - 3, Apinajé - 6, Mehinaku - 1). Devido à quantidade de pessoas, 

algumas delas foram (re)agrupadas (Krahô + Canela; Kalapalo + Kuikuro + Mehinaku). Nesse 

contexto, abordamos, em nossa análise, as falas dos alunos indígenas por meio da atividade 1, 

que retratam nosso objeto investigativo e as preocupações sobre as mudanças das relações 

comerciais, mediante as questões “suleadoras” acima.  

Logo, buscamos nessas falas as mudanças ocorridas nas relações comerciais, as ações 

da biopirataria no contexto indígena e as lutas epistemológicas historicamente subalternizadas. 

Os alunos expuseram seus projetos de vida; suas expectativas frente às relações comerciais no 

passado, presente e futuro; suas angustias; suas soluções; seus desejos; suas dúvidas; seus 

sonhos; e outros elementos que influenciaram suas escolhas.  
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Grupo 1: etnia Apinajé 

 

Figura 1: Passado/Presente/Futuro da etnia Apinajé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal do autor 
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 O primeiro grupo abordou (Figura 1), as concepções frente às relações comerciais 

praticadas tanto no contexto tradicional quanto na sociedade envolvente no passado, no presente 

e no futuro. Destas exposições foram extraídas algumas falas dos alunos correlativas a nosso 

objetivo. 

Nosso grupo é compostos por seis pessoas e falaremos sobre as relações comerciais 

em nossa aldeia. (Aluno I) 

Os indígenas trocavam as coisas pelas coisas […] Os indígenas começaram a aprender 

com os não indígenas […] Naquele tempo a troca não tinha valor e sim necessidade 

[…] Se eu tinha farinha e não tinha arroz, eu trocava com outra indígena que tinha. 

(Aluno II, grifo nosso) 

 

A partir das falas do aluno II, é possível perceber as “modificações” de recursos 

genéticos, financeiros e de conhecimentos tradicionais, vinculados à biodiversidade e o 

comércio oriundo da sociedade ocidental dominante. As trocas, no passado, eram realizadas 

pela necessidade e não por valor e interesse financeiro/capitalista. 

 

A evolução do mundo globalizado, percebemos as tecnologias aprofundando nas 

comunidades indígenas […] Eu creio que esse avanço não acontece só em nossa 

comunidade. Hoje o capitalismo está envolvido em tudo […] Para um futuro melhor, 

devemos começar com as nossas crianças, para que o capitalismo não prevaleça, a 

criança deve saber cantar, pintar e outros, para que não perca para sempre a cultura 

Apinajé. O capitalismo é uma doença – que destrói tudo […] Desvaloriza tudo. 

Antigamente fazia a troca, trocava o artesanato […] Hoje não vemos as trocas, muitos 

artesanatos Apinajé não são feitos, não há uma propagação dos jovens em nossa 

cultural […] O capitalismo tem deixado muito nossa cultura e nossas relações 

comerciais tradicionais de lado e, para que possa voltar, tem que haver iniciativa de 

nós, para resguardar a cultura. (Aluno III, grifo nosso) 

 

Por meio das argumentações do aluno III, é perceptível a perda da herança cultural e das 

festas tradicionais. O mesmo relaciona o debate com questões do passado, desde a invasão do 

Brasil – os indígenas “aprenderam” com os portugueses. O grupo percebe o avanço e os 

impactos negativos do capitalismo e da cultura ocidental dominante dentro da comunidade 

Apinajé, como a perda de sua cultura. A partir dos termos destacados, observamos que o aluno 

estabelece relações internas das cobranças de valores e dos impactos da biopirataria (sem 

percepção e conhecimento do termo) no contexto indígena – como ação nefasta que desvaloriza 

sua cultura local. 

Hoje ainda prevalece o sistema escambo, temos a presença da troca tradicional em 

nossa aldeia, existe o financiamento e empréstimo nas áreas indígenas […] Isso 

valoriza o comércio local, a comercialização não está só na aldeia e sim na cidade, na 

aldeia há troca e na cidade há venda (dinheiro), hoje o escambo prevalece, desde o 

passado até os dias de hoje […] O capitalismo chegou na aldeia, influência da 

tecnologia, muitas vezes o índio faz empréstimo para comprar sua tv, telefone. 

Acontece muito financiamento pelos aposentados, isso supervaloriza o comércio 

local, muitos comerciantes da cidade não entende o índio, acha que temos muito 

dinheiro – recebe milhões do governo […] Isso “engana” o índio, os preços são 

diferentes para o não indígena e o indígena, os preços são diferentes quando é à vista 
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e a prazo, o sabão custa 2,00 para o não indígena e para o indígena custa 5,00 […] 

Queremos que as nossas crianças repassam nossa cultura para seus filhos, para os 

próximos, devemos conscientizar, mesmo com a evolução, devemos utilizar nossas 

coisas/artesanatos tradicionais. (Aluno IV, grifo nosso) 

Devemos valorizar e preservar o futuro. Como educador temos que ensinar nossos 

alunos a valorizar a cultura […] Não queremos perder nossa história […] Essas 

relações comerciais do não indígena, desvaloriza a nossa. (Aluno V, grifo nosso) 

Imaginamos que no futuro prevalecerá o escambo – nosso sonho é ter as coisas do 

passado no futuro, não queríamos muitas coisas que geram doenças no presente no 

futuro, desenhamos como queremos comercializar/negociações dentro de nossa aldeia 

no futuro […] O capitalismo está dentro das comunidades e gera doença e desvaloriza 

nossa cultura. (Aluno VI, grifo nosso) 

 

Observa-se ainda, mediante a fala dos alunos indígenas Apinajé, a falta do olhar para as 

ações da biopirataria, os impactos negativos e a desvalorização da cultura e das relações 

comerciais tradicionais ocasionadas pelo capitalismo. Há uma “perda” da cultura nos ditos 

“novos indígenas”, que ficam divididos numa linha abissal – entre o mundo do indígena e do 

não indígena.  

Dessa forma, confrontados pelos expostos acima, concordamos com Barbieri (2014, p. 

58) ao afirmar que; essa prática comercial ilegal (capitalista) em terras indígenas é ilegal e não 

se pode “[…] apropriar-se dos bens culturais, registrá-los após adaptação e devolvê-los como 

mercadorias protegidas por patentes, inclusive aos países onde tais conhecimentos foram 

desenvolvidos” 

Grupo 2: etnias Krikati e Gavião  

 

Figura 2: Passado/Presente/Futuro das etnias Krikati e Gavião 
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Fonte: acervo pessoal do autor 

 

O segundo grupo, teve associado ao debate (Figura 2) o comércio, a necessidade de 

mudanças e a valorização das trocas comerciais tradicionais. É fundamental discutir tanto as 

relações comerciais e culturais praticadas tradicionalmente pelos indígenas quanto as da 

sociedade envolvente, como ação exploratória mediante a biopirataria. 

 
Encontramos o escambo no passado, nossos antepassados usavam muito essa troca 

tradicional entre matérias primas, artesanatos e alimentos […] No nosso desenho 

temos uma índia com o pacará e uma outra com o guarumã – havia o comércio na 

própria aldeia e nas vizinhas, havia troca entre os povos próximos pela necessidade. 

(Aluno VII, grifo nosso) 

 

Quando nós temos uma festa cultural, naquele tempo não tinha bolsa nem sacola, os 

povos utilizavam os artesanatos para levar as coisas, quando gostavam das coisas do 

outro, havia a troca entre artesanatos/coisas que gostavam […] Não importa o valor, 

não importa o tamanho do artesanato, e sim a necessidade. (Aluno VIII, grifo nosso) 

 
Percebemos que as relações comerciais no passado eram bem presentes entre os povos 

e as aldeias próximas, as trocas aconteciam entre famílias, sem valores específicos, 

pesos e tamanhos, aconteciam de acordo com a necessidade […] Os jovens não fazem 

mais trocas em nossa comunidade e sim pelos anciões. (Aluno IX, grifo nosso) 

Ainda existe entre nosso povo as trocas tradicionais, acontece quando visitamos 

outros povos próximos […] Quando uma família não tem nada para comer, a outra 

ajuda, sem intuito de vender, e quando a outra pessoa tem, devolve a mercadoria”. 

(Aluno X, grifo nosso) 

 

A partir das falas supraditas, os alunos argumentam que os artesanatos (que não eram 

artesanatos, e sim artefatos utilizados no cotidiano), eram vendidos e cobrados dentro das 

aldeias Krikati, caso não fossem membro de sua própria família. Essa relação é perceptível pela 

influência individualista e excludente do contato com o capitalismo. A valorização comercial 
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tem que proporcionar um reconhecimento social e econômico para as populações e não apenas 

para as multinacionais.  

Percebe-se, por meio dos pontos principais das falas, que as práticas culturais 

tradicionais estão “morrendo”, perdendo pelo impacto da biopirataria, que modifica a cultura, 

perante a cultura ocidental dominante. Assim, o capitalismo transformou as relações comerciais 

tradicionais dos povos indígenas (sequencialmente): 1) Troca de empréstimo; 2) capitalismo; e 

3) dinheiro.  

No passado era lindo, no presente temos a ocupação de vendas, no futuro colocamos 

mercado dentro da aldeia para facilitar, temos que fortalecer nossa cultura […] Temos 

que aprender, muito não tem orgulho de nossa cultura, temos que andar com os dois 

mundos. Colocamos vários alimentos e artesanatos presentes nas vendas dentro das 

aldeias. As trocas serão feitas por valores, trocamos um colar pelo valor em outro 

produto. (Aluno XII, grifo nosso) 

 

Podemos perceber, pela fala do aluno XII, a necessidade, por parte dos indígenas, de 

criar um mercado dentro das aldeias. Essa criação será para o resgate, fortalecimento do 

artesanato (venda para os não indígenas) e a valorização cultural. Essas questões só enaltecem 

as concepções/lutas epistemológicas frente aos povos indígenas historicamente subalternizados 

e o papel das mudanças econômicas em face da sociedade envolvente, dentro das comunidades 

indígenas.  

Concordamos muito com Haber (2011), quando nos confrontamos com as modificações 

culturais expostas pelos alunos, a modernidade ocidental contribui para uma lógica de capital, 

que, na verdade, cria novas “mercadorias”. Desse modo, os indígenas são submetidos a uma 

visão engendrada do comércio advinda do Ocidente capitalista.  

 

Grupo 3: etnias Kalapalo, Kuikuro e Mehinaku  

 

Figura 3: Passado/Presente/Futuro das etnias Kalapalo, Kuikuro e Mehinaku 
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Fonte: acervo pessoal do autor 

 

Percebemos, por meio da imagem acima, as mudanças na cultura indígena ocasionadas 

pela influência do capitalismo e da tecnologia e os impactos da biopirataria no contexto 

indígena (substituição da cultura e mudanças econômicas). Posto isso, foram selecionadas 

algumas respostas obtidas pelos alunos, por uma questão de objetividade e compreensão textual. 

 
O pessoal da minha aldeia sempre trocou o colar de caramujo com o pessoal de outra 

aldeia […] Trocamos principalmente a panela de barro com os povos Mehinaku, por 

objetos que queres. Hoje a tecnologia entrou nas regiões indígenas, os jovens estão 

trocando o celular, alguns aparelhos para seus filhos por colar de caramujos […] Às 

vezes, entre nós, trocamos as coisas por dinheiro […] Existem trocas nos grupos 

internos e externos. (Aluno XIII, grifo nosso) 

 

Meu povo, no presente, há feiras, há vendas de várias coisas, algumas pessoas querem 

dinheiro, algumas pessoas compram por valor de 150,00, e isso me preocupa muito 
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[…] Meu povo vende tudo, comida, artesanato, muitas coisas. Queremos defender. 

[…] Devemos manter nossa tradição no futuro, não podemos deixar o dinheiro mudar 

as nossas relações comerciais, mas não podemos fugir do capitalismo […] Fazer um 

mercado dentro da aldeia, para mim, não é importante, isso acaba com nossa cultura. 

Devemos manter o passado […] Na minha comunidade, quem mais faz trocas são as 

mulheres. (Aluno XIV, grifo nosso) 

 

Hoje, a grande preocupação é a revitalização da cultura indígena para a futura geração, 

recuperar a tradição que está morrendo […] Não tem como fugir, mas temos que 

controlar e conscientizar, não podemos deixar em nossos pensamentos enquanto 

professores, temos lideranças junto com os caciques em nossas aldeias […] Para o 

futuro, temos as tradições, costumes e crenças, devemos transcrever e documentar 

tudo para não perder a cultura. Quero viver dentro da minha própria cultura. Quero 

preservar para as futuras gerações. (Aluno XV, grifo nosso) 

 

O terceiro grupo, abordou em sua apresentação as relações comerciais com ênfase nas 

trocas tradicionais (escambo). Percebe-se, pela fala do aluno XV uma preocupação quanto ao 

resgate e à revitalização da cultura tradicional indígena, âmbito cultural. O grupo enfatiza a 

necessidade da preservação das práticas culturais do passado e da conscientização dos novos 

membros indígenas; para que, no futuro, haja um retorno às características originárias dos povos 

indígenas. 

Meu povo fabricava o arco e flecha e os Kalapalo, o colar de caramujos e os Mehinaku 

as panelas de barros, mas hoje temos a tecnologias, hoje trocarmos nossos artesanatos 

pelas tecnologias, troca o arco pelo colar, arco por tv […]. (Aluno XVI, grifo nosso) 

 

É perceptível, a partir da fala acima, a presença da tecnologia relacionadas às mudanças 

e trocas ocasionadas pelo capitalismo frente às relações comerciais tradicionais (perda). Ao 

emergir estes termos, observa-se a defesa da cultura e do comércio indígena. Presenciamos um 

embate sustentável em que o capitalismo dominou o meio ambiente e o comércio, degradando 

a biodiversidade e modificando a prática tradicional desses povos.  
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Grupo 4: etnia Karajá 

 

Figura 4: Passado/Presente/Futuro da etnia Karajá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: acervo pessoal do autor 
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O quarto grupo relata (vide Figura 4) que as relações comerciais não se diferenciam das 

demais etnias, sendo feitas, no passado, por necessidade e/ou vontade, sem ação lucrativa. A 

colonização e a globalização foram fatores responsáveis por essa degradação, o que preocupa 

os povos indígenas. 

Nossa comunidade no passado era a base de trocas de alimentação e artesanato […] 

Não diferencia muito dos outros colegas […] Temos muitas tradições vivas, passagem 

da menina para vida adulta, e outras por dinheiro, acredito que não vamos deixar nossa 

cultura morrer. (Aluno XVII, grifo nosso) 

 

Dois dos alimentos mais trocados eram a batata e o milho, devido à dificuldade de 

plantação na época. Percebemos que a base do consumo dos Karajá era a alimentação e o 

artesanato, e, após a “entrada” do capitalismo em terras indígenas, as tradições foram nivelando-

se, e as mudanças começaram a surgir. 

 
As trocas eram feitas entre parentes, convivíamos com outras pessoas […] Vivemos 

com o capitalismo, e com as nossas tradições. Hoje vivemos no presente, e 

percebemos em nossa região a presença de algumas trocas […] Nunca jogamos o 

esporte como lazer e sim como profissão, sempre jogamos apostados, convivência 

com a tecnologia. (Aluno XVIII, grifo nosso) 

 

Mudaram as casas dos Karajá, hoje mudou muito, temos casa de alvenaria, tv, campo 

de futebol, celular, bicicleta […] Temos casas tradicionais, feitas de palhas. (Aluno 

XIX, grifo nosso) 

 

Tínhamos as casas tradicionais, festas […] Hoje em dia, temos muitas substituições 

dos costumes indígenas. Desenhamos a casa a palha, para mostrar as mudanças, cada 

dia que passa muda tudo. (Aluno XX, grifo nosso) 

 

Teremos moto, carro tudo dentro das aldeias […]. (Aluno XXI, grifo nosso) 

 

Com os dados acima, é possível observar que o dinheiro/capitalismo está presente nas 

aldeias, tanto nas substituições quanto nas vendas de produtos. Por muitos anos, os povos 

indígenas tiveram (e têm) sua economia negligenciada, sofreram (e sofrem) com o impacto do 

colonialismo político. Esse movimento, do artesanato e da alimentação, destacado na fala do 

aluno XXI, é assumido desde o curso histórico dos encontros entre portugueses e indígenas. Os 

contatos culturais, no passado, estiveram marcados por pressões e instituições capitalistas, 

prevalecendo-se olhares impostos pelo invasor/dominador aos dominados e substituindo-se os 

elementos culturais e imateriais com a intenção de assumir o espaço indígena, ele político, 

social, econômico ou cultural.  
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Grupo 5: etnias Krahô e Canela 

 

Figura 5: Passado/Presente/Futuro das etnias Krahô e Canela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal do autor 
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O grupo aborda a realidade que o circunscreve, a perda do patrimônio cultural e das 

relações comerciais que, para Barbieri (2014, p. 14), “constitui pelo fornecimento de produtos 

utilizando o conhecimento tradicional como, por exemplo, os produtos farmacêuticos, 

cosméticos, artesanatos e químicos advindos dos saberes tradicionais ancestrais”. 

 
Cada aldeia tem sua realidade, mas somos um só povo, com seu próprio modo de viver 

[…] O povo Canela produz vários artesanatos – esteiras, antes os antepassados não 

tinham noções do sistema capitalista. No presente, mudamos nossa visão devido à 

evolução que modifica nossa cultura, mesmo com a modificação o povo Canela tem 

a autodenominação de preservar sua cultura. No desenho apresentamos alguns 

artesanatos e mitos. Hoje utilizamos moedas brasileiras, e com isso, o povo Canela 

começou com essas mudanças capitalistas. No futuro temos uma outra visão […] O 

povo Canela sempre “tenta” preservar as culturas tradicionais. Em algumas aldeias, 

durante as feiras, não há vendas entre nós indígenas e, sim trocas, e doações […] 

Quem trouxe esses problemas do capitalismo foi a Europa, ano de 1500 e não nasceu 

no Brasil […] Não sabemos muitas coisas do futuro, os problemas das relações 

comerciais podem acontecer em qualquer povo, futuramente o dinheiro vai substituir 

tudo. (Aluno XXII, grifo nosso) 

 

Existiam as trocas comerciais tradicionais, não tinha o dinheiro, […] Ainda existe um 

pouco dessa troca tradicional. No presente temos a presença do capitalismo, temos 

vários artesanatos. (Aluno XXIII, grifo nosso) 

 

Percebemos por meio da fala dos alunos XXII e XXIII as mudanças ocorridas no 

presente, estas que são frutos da invasão em terras indígenas/brasileiras, no ano de 1500. O 

grande problema apontado é a alienação/usurpação das relações comerciais praticadas em 

contextos indígenas pela sociedade envolvente. Ao se perceber a riqueza de bens materiais ali 

existentes, houve trocas de “presentes” entre os povos. “Os portugueses cobiçaram o pau-brasil 

[…] os indígenas desejaram alguns objetos úteis a eles, estabeleceu-se, então, a troca, as 

relações comerciais entre povos” (JÙNIOR, 2000, p. 12). O contato direto entre indígena e não 

indígena, em 1562, foi fatal para os nativos. Por isso, o aluno XXII traz em sua fala os 

problemas capitalistas oriundos do ano de 1500. 

 

Antes só existiam as trocas, não exista o dinheiro […] Com a chegada do dinheiro o 

escambo deixou de ser usado, eu desenhei vários dinheiros, porque no futuro não 

muito distante, não vai existir mais a troca, antes não existia o valor, hoje se você 

quiser trocar, a pessoa vai ver o preço e vai conforme o preço a troca, no futuro vai 

ter só dinheiro, sem trocas. (Aluno XXIV, grifo nosso) 

 

Antigamente só tinha troca, tinha a feira que realizava as trocas […] Hoje em dia 

podemos trocar artesanatos por dinheiro, as pessoas só querem o dinheiro. (Aluno 

XXV, grifo nosso) 

 

Percebe-se que o capitalismo modifica e negligencia a cultura indígena, e o dinheiro 

substitui as relações comerciais tradicionais. Destas falas extraídas, os alunos manifestaram que 

atualmente “alguns” povos indígenas ligam mais para o dinheiro do que para os costumes e as 
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práticas tradicionais.  Dessa forma, o conhecimento do não indígena substitui o do indígena, 

ação nefasta e complexa.  

Nota-se, neste espaço, um movimento de usurpação e alienação dos povos nativos. A 

partir da fala do aluno XXII, retornamos a Barbieri (2014), que diz vivermos numa sociedade 

recolonizada, com a prática de biopirataria transformando a biodiversidade em produtos e 

modificando as relações tradicionais do comércio indígena ─ apropriação indevida da cultura. 

Ou seja, existe uma concepção epistemológica e exploratória frente aos povos indígenas, que 

foram historicamente subalternizados pela sociedade envolvente. 

 

Grupo 6: Etnia Guajajara 

 

Figura 6: Passado/Presente/Futuro da etnia Guajajara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal do autor 
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O sexto grupo elenca ao debate a necessidade da preocupação com as próximas gerações 

e da criação de uma escola que fortifica a cultura indígena. Os indígenas sofrem discriminações 

nas decisões de assuntos contemporâneos em prol da conquista de seus direitos. 

 
No passado, as pessoas trocavam alimentos por outros alimentos, hoje em dia, no 

presente, o vizinho antigamente matava um animal e dava para ti, hoje em dia não dá 

mais, só se você comprar com dinheiro, não há trocas. (Aluno XXVI, grifo nosso) 

 

Não vejo muita diferença do nosso passado com os dos outros indígenas, antigamente 

não tinha dinheiro, fazíamos trocas de objetos, um pelo outro. Trocas na cidade, meu 

avô levava lenha para cidade para trocar por querosene, cumarú por café e/ou açúcar. 

(XXVII, grifo nosso) 

 

Meu pai ainda faz a troca com alguns vizinhos, troca um pedaço de animal por arroz 

ou farinha, outras pessoas veem na tv o preço das coisas e não fazem mais as trocas, 

as trocas são do dinheiro pelos produtos. (Aluno XXVIII, grifo nosso) 

 

Antigamente as pessoas trabalhavam na roça, e não tinha dinheiro, pagava os serviços 

com produtos, hoje é pago pelo dinheiro, e as pessoas não querem mais trabalhar com 

isso […] No futuro imaginamos assim, não podemos pensar pequeno, temos que 

pensar alto, um futuro com escola de artesanatos, para que não acabe nossa cultura, 

escola própria para ensinar os alunos […] Não podemos deixar nossa cultura, temos 

que pensar no poder do dinheiro. (Aluno XXIX, grifo nosso) 

 

Gostaria que no futuro voltássemos a praticar nossos costumes, devemos ensinar 

nossos alunos e jovens a trabalhar a cultura, temos que praticar a cultura. […] Se não 

praticarmos nossas relações comerciais, no futuro acabará, hoje eu dou valor na 

cultura. (Aluno XXX, grifo nosso) 

 

As trocas comerciais, no passado dos povos indígenas, eram importantes, realizadas por 

necessidade e não pelo interesse pessoal e/ou lucrativo. O aluno XXIX mostra a evolução 

histórica por meio do trabalho. Observa-se que ocorreu uma substituição sem o consentimento 

do indígena – usurpação cultural pelo ocidental dominante. A valorização comercial e cultural 

é descrita pelo aluno XXX, que espera proporcionar um reconhecimento social e econômico 

para as populações e não apenas para as multinacionais – salvaguardas as relações tradicionais 

e a cultura. 

Diante do que foi destacado, notam-se o poder e impacto do lucro/dinheiro na sociedade 

indígena – capitalismo. Esses processos de embates estiveram sombreados por questões que 

envolvem a escravidão e a exploração. Dado que as culturas indígenas não foram reconhecidas 

pelos colonizadores, é possível perceber, por meio das falas supracitadas, uma inquietação e 

necessidade de mudança por parte dos indígenas frente aos problemas destacados.  
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Grupo 7: etnia Xerente 

 

Figura 7: Passado/Presente/Futuro da etnia Xerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: acervo pessoal do autor 
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Concordamos com o grupo quando afirmam abaixo as mudanças ocorridas nas relações 

comerciais no passado. As comercializações e transações internas deixaram de existir devido 

ao atual cenário político-econômico-exploratório colonial brasileiro. 

 
No nosso desenho mostra como eram feitas as relações comerciais no passado, quando 

uma família precisava de uma carne trocava por mandioca, até hoje essa troca existe. 

Os serviços na nossa comunidade eram feitos em mutirão […] Esses desenhos não 

representam nossa cultura, não conseguimos aprender e a lidar com essa realidade. 

(Aluno XXXI, grifo nosso) 

No passado existiam as comercializações internas, as trocas, havia pagamento, no 

passado, quando a menina perdia a virgindade, o tio tinha o direito de receber o dote, 

pagamento interno. (Aluno XXXII, grifo nosso) 

Tudo isso acontecia no passado em nossa e nas outras etnias. O povo trocava peixe 

por outras coisas que necessitavam. (Aluno XXXIII, grifo nosso) 

O povo Xerente não tinha povos para trocar os artesanatos no passado, antes era tudo 

coletivo, e com o tempo foram se espalhando as aldeias. As trocas na época eram de 

comida […] Estamos no mundo capitalista, temos que acompanhar essa mudança, 

hoje quem tem moto precisa de gasolina e de dinheiro […] Tem pessoas vendendo em 

nossa aldeia, gasolina, geladinho e outros, tem pessoas que tem até sky nas casas […] 

Mas isso prejudica nossa cultura, e precisamos compreender os dois mundos, não 

proibimos ninguém, só conscientizamos, mesmo com a evolução não perdemos nossa 

aldeia, temos que estabilizar no futuro e lidar com essa evolução dos dois mundos […] 

Nosso próximo sonho, o que representamos no cartaz, é uma universidade dentro de 

nossa aldeia […] Antigamente as pessoas trabalhavam na roça porque não tinha 

escola, emprego fixo, hoje em dia temos que acompanhar a evolução. (Aluno XXXIV, 

grifo nosso) 

 

Os saberes/conhecimentos dos povos indígenas, nos dizeres da Constituição Federal de 

1988, artigo 225, não são públicos nem privado; são comuns a esses povos originários. Nesse 

sentido, a fala do aluno XXXIV retrata bem o exposto acima: “estamos no mundo capitalista, 

temos que acompanhar essa mudança […] precisamos compreender os dois mundos […] temos 

que estabilizar no futuro e lidar com essa evolução dos dois mundos”. Essas relações comerciais 

ilegais (exploração) e a biopirataria representam à sociedade indígena prejuízos, que detém os 

conhecimentos para comercializar e utilizar de seu patrimônio imaterial e que adultera, que 

modifica a qualidade de vida dos nativos. 

No passado, as construções eram feitas coletivamente, em conjunto, no presente não 

está assim […] Também apareceu outras coisas nas aldeias, gasolina […] Estamos 

vendendo isso nas aldeias, isso mudou nossa forma de viver, o serviço coletivo ainda 

existe. (Aluno XXXV, grifo nosso) 

O que mudou do passado é o modo de viver, no passado mantínhamos nossa cultura. 

(Aluno XXXVI, grifo nosso) 

Temos que entender as relações comerciais, não sabemos dividir, tudo é troca, 

dinheiro […] Para os nossos ancestrais, tudo era a roça, no presente existe geladinho, 

gasolina e borracharia. Hoje precisamos de dinheiro, temos que ter dinheiro para 

sustentar e comprar roupa, não podemos ficar pelados. No futuro, temos açougue, bar, 

restaurante e a universidade. Esse futuro não tem problema, e a concepção do não 

indígena que acompanhamos. (Aluno XXXVII, grifo nosso) 
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Causa estranheza quando o mercado econômico se utiliza indevidamente dos saberes e 

fazeres milenares – repassados de geração a geração. Com as apresentações acima, observou-

se que realmente houve uma troca/modificação nas relações comerciais tradicionais e uma 

mudança na cultura indígena. Esses dados são alarmantes: existe uma ausência por parte do 

Estado nas discussões jurídicas que determinam a preservação e a conservação da 

biodiversidade e das relações comerciais associada à cultura indígena.  

Para o aluno XXXVII, há uma necessidade de se entenderem e se compreenderem as 

relações comerciais ocidentais. O que constatamos são prejuízos e explorações por causa das 

práticas da biopirataria e do capitalismo, que saqueiam o conhecimento indígena e a economia 

do indígena em forma de relações comerciais lucrativas. 

 

Grupo 8: etnia Xavante 

 

Figura 9: Passado/Presente/Futuro da etnia Xavante 
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Fonte: acervo pessoal do autor 

 

Percebemos, nas falas (em seguidas analisadas), preocupação dos Xavantes em sua 

história. Ao longo dos escritos, os alunos remetem as relações comerciais praticadas pelos 

povos indígenas. As trocas comerciais, no passado do povo Xavante, não existiam; eram por 

meio de oferecimento. Hoje, a divisão igualitária é um problema complexo. 

 
Antigamente não tinha troca de dinheiro, antigamente faziam distribuição de graça 

entre coisas que as pessoas precisavam. Antigamente as ajudas eram de graça, nada 

era pago. No presente aprendemos a fazer troca, mudou o jeito de viver. Muitos 

antepassados não aceitam as vendas das coisas do não indígenas […] Temos que viver 
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nossa cultura e nossas relações. No futuro é difícil, eu não tenho visão. Temos que 

incentivar nossos alunos o que é bom para nós. Futuramente na minha sociedade, eu 

não consigo falar, eu não sei o que vai acontecer […] Na minha opinião, temos que 

aprender só as coisas boas que servem para a vida, e não os que destroem nossa 

cultura. No passado tudo era natural, não tinha aquela troca, não existia a desunião. 

(Aluno XXXVIII, grifo nosso) 

 

Na minha aldeia, tudo isso acontece […] Muitos costumes não deixamos de lado […] 

por exemplo o corte de cabelo. (Aluno XXXIX, grifo nosso) 

 

Os escritos acima são, antes de tudo, uma forma de salvaguardar o conhecimento e a 

valorização dos povos indígenas historicamente subalternizados. É possível perceber, na fala 

do aluno XXXVIII, a necessidade da preservação da cultura indígena para as próximas gerações 

(preocupação também da Etnomatemática). Além disso, esse debate foi importante para a 

formação acadêmica. O que constatamos, na maioria das falas, foi a perda dos costumes, 

prejuízos do capitalismo e das relações comerciais ocidentais dominantes, muitas vezes 

decorrentes do patenteamento e da comercialização indevida (exploração), que destroem a 

cultura local. Dessa forma, constatamos que não existe fiscalização sobre tal atividade, nem 

sequer sobre o patenteamento genético; as políticas nacionais são incipientes. 

Esses debates à luz da Etnomatemática reivindicam algumas mudanças quanto aos 

aspectos ocidentais e capitalistas. As diversas inquietações aqui evidenciadas pelos alunos 

indígenas focalizam nossas visões em virtude das questões socioculturais e comerciais.  

A grande problemática aqui é como podemos garantir que os povos indígenas possam 

ser contemplados sem exploração de suas relações comerciais pelo mercado globalizado. O 

importante é mudar esse paradigma ocidental explorador do patrimônio cultural indígena, como 

é descrito em vários artigos da Constituição Federal de 1988, sobre os conhecimentos 

tradicionais. São raras as comunidades indígenas que sobrevivem com suas relações comerciais 

tradicionais. Este fato está ligado aos diversos conhecimentos do ocidental dominante. Os 

apontamentos dos alunos indígenas corroboram com as reflexões de Ribeiro e Ferreira (2006): 

 
Esse conhecimento foi marcado pela presença de instituições, crenças, conhecimentos 

e expressões culturais nas quais prevalecia o olhar impositivo do dominador/invasor, 

que substituíam, se necessário, os elementos culturais dos povos – culturalmente 

distintos –, ou mesmo eliminavam pessoas para, em contrapartida, propagarem os 

conhecimentos, ditos civilizados, com a clara intenção de assumir o espaço indígena, 

seja ela territorial, político, social, econômico ou cultural (p. 152). 

 

Quando remetemos ao capitalismo, na sociedade envolvente, podemos fazer um 

paralelo entre o que foi apresentado e a pré-existência dos vários mundos distintos e 

polarizados: “de um lado, o ecossistema, o meio ambiente, a cosmovisão e de outro lado, o 

mercado, o capitalismo, o lucro, e o individualismo” (SOUZA, 1998, p. 74). O que existem, 
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entrelaçadas às falas dos alunos à luz da Etnomatemática, são concepções epistemológicas 

frente às ações negligenciadas. Ademais, estes querem ser vistos como sujeitos de direitos e 

protagonistas de sua própria história.  

 

7.2 REALIDADES SOBRE O COMÉRCIO INDÍGENA: O TEMA CONTEXTUAL “CULTURA E COMÉRCIO” 

PARA ALÉM DA SALA DE AULA 

 

A segunda atividade, “Produção de Texto”, teve como tema gerador “as relações 

comerciais” e objetivou compreender e refletir sua relevância para as distintas realidades 

socioculturais, conteúdos abordados pelo tema. Discutir com os alunos a importância das 

relações comerciais nos possibilitou compreender melhor as realidades vivenciadas. 

Vejamos, nos discursos abaixo situações em que os alunos vivenciam o uso das relações 

comerciais praticadas, tanto no contexto tradicional quanto na sociedade envolvente, e o que 

elas proporcionam para sua formação.  

Nesta análise, houve abertura e respeito aos saberes dos alunos indígenas. Ao 

compartilhar suas reflexões, indagações e contribuições, percebemos uma postura de cidadãos 

conscientes com sua realidade e com as que os circunscrevem. Por meio do diálogo entre nós 

(professores do tema e o pesquisador) e os alunos indígenas, conseguimos expor nossas 

expectativas. Por questão social e objetiva, selecionamos os trechos das atividades escritas que 

amparassem nosso objeto de estudo, sendo, aleatória a ordem em prescrita abaixo. 

 

Figura 10: Trechos da produção textual do aluno XX 

Fonte: acervo pessoal (grifo nosso) 
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Figura 11: Trechos da produção textual do VI 

Fonte: acervo pessoal (grifo nosso) 

Figura 12: Trechos da produção textual do aluno II 

Fonte: acervo pessoal (grifo nosso) 

Figura 13: Trecho da produção textual do aluno XVIII 

Fonte: acervo pessoal (grifo nosso) 
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Figura 14: Trechos da produção textual do aluno XXXI 

Fonte: acervo pessoal (grifo nosso) 

 

Percebe-se, na fala supramencionada dos alunos, a existência de uma certa consciência 

do propósito do mundo ocidental. Para Walsh (2009, p. 14), essa ligação que os alunos fazem 

com o capitalismo parte da ideia de colonialidade do poder: “[…] foi estabelecida uma 

hierarquia racializada: brancos, mestiços e, apagando sua diferença histórica, culturais e 

linguística, índios, negros, quilombolas, afro-descendentes e entre outros, como identidades 

culturais comuns e negativas”. O valor humano destes seres, por suas raízes ancestrais, é 

marcado pela exclusão, que os distancia da sociedade, da prática comercial e da modernidade 

ocidental.  

Os trechos escritos das produções textuais dos alunos possibilitam aprofundar em nossa 

questão investigada. Por meio do discurso dos alunos, pudemos compreender a importância do 

tema para sua formação, bem como a realidade cultural, social e econômica vivenciada pelos 

povos indígenas e os impactos “negativos” da cultura ocidental frente às características dos 

povos indígenas. É visível que os alunos apontam situações vivenciadas, as quais eles gostariam 

de transformar dadas as relações comerciais.  

Ao retornar o nosso problema de pesquisa, essa articulação entre debates sobre as 

explorações em contextos indígenas e a atividade (vide Figuras 10 a 15) valoriza a cultura e o 

comércio e proporciona um espaço de diálogo, esperança e sonhos que contribui para o 

fortalecimento da cultura.  
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É possível perceber nos escritos a importância do tema para a formação do aluno 

indígena. Alguns deles, como os alunos XX e XXXI, relatam a complexidade, relevância e 

importância do tema para a preservação da cultura e do comércio indígena: “o tema contextual 

de cultura e comércio foi relevante e importante na aprendizagem […] o que estudei nessa 

disciplina, ter aprendido vou praticar na sala de aula” (aluno XVIII).  

Pelo discurso do aluno, percebemos que o tema contextual é de suma relevância e está 

a serviço da “transformação” a favor da atual realidade comercial da população indígena e de 

sua conscientização crítica da realidade econômica e sociocultural, bem como da promoção de 

autonomias para que, os alunos possam enfrentar as “várias” transformações econômicas em 

diversas situações vividas. 

Assim, análise com abordagem à luz da Etnomatemática foi fundamental, porque nos 

possibilitou compreender as concepções dos professores indígenas mediante as relações 

comerciais praticadas tanto em contexto tradicional, quanto no da sociedade envolvente. O tema 

possibilitou aos indígenas um contato com o caminho às práticas comerciais e seus direitos que 

as fortifica em prol dos valores pertencentes às populações envolvidas no processo formativo. 

Para tanto, essa abordagem com a aproximação à Pedagogia Decolonial possibilitou um 

caminho significativo para a construção dos saberes/fazeres do comércio e, consequentemente, 

uma nova face para os comportamentos dos indivíduos nesse contexto. O programa 

Etnomatemática como é discorrido por Ribeiro (2006, p. 108), nos conduziu à: “apreensão dos 

indivíduos, por um lado, voltados internamente, buscando uma assimilação de si próprios, das 

formas de raciocinar, sentir, recordar, imaginar, contar, decidir, e interferir no seu meio”. 

 

7.3 UM OLHAR SOBRE O TEMA CONTEXTUAL “CULTURA E COMÉRCIO”: CONTRIBUIÇÕES PARA A 

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES INDÍGENAS 

 

Considerando-se o contexto analisado, o aporte teórico e nossas reflexões, ficam 

evidenciadas as potencialidades e as contribuições essenciais do tema contextual “Cultura e 

Comércio” e a importância de se debaterem relações comerciais tradicionais, e da sociedade 

envolvente para os professores indígenas que estão em formação na UFG.  

Por meio dos expostos acima, percebemos que esse espaço, proposto pelo tema, desperta 

no aluno: intenções e novas buscas de ação crítica e consciente em sua realidade; o valor 

econômico de seus produtos e artesanatos, na busca pela transcendência e luta como meio para 

realização de seus sonhos e expectativas futuras frente ao comércio; reflexão acerca da 

tecnologia como instrumento do capital,  influenciando as relações comerciais; o desejo de que 
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as relações do passado não desapareçam; e os impactos devastadores que o capitalismo e o 

dinheiro provocaram e vem provocando nas culturas dos povos indígenas. Desta forma, Barbieri 

(2014) argumenta: 

Sabemos que os povos indígenas no Brasil têm um vastíssimo patrimônio cultural, 

comercial e imaterial, advindo dos seus padrões de comportamentos, símbolos e 

significados e não têm a verdadeira noção do valor econômico de seus conhecimentos 

e práticas culturais tradicionais, merecendo maior proteção jurídica. (BARBIERI, 

2014, p. 132) 

 

E a caminhada não encerra por aqui. Como nos coloca Freire (2014, p. 55), “o homem, 

como ser histórico, inserido num permanente movimento de procura, faz e refaz constantemente 

o seu saber”. O importante é haver um espaço no qual o conhecimento e envolvimento do 

indígena possibilite articulação e contato com os outros membros, sem comportamentos 

preconceituosos e exploratórios. 

 Logo, o tema contextual “Cultura e Comércio” contribui de diversas formas com os 

indígenas em formação, na busca de soluções de diversos problemas que eles enfrentam no 

cotidiano, desde as relações comerciais ao fortalecimento de suas práticas culturais. É possível 

perceber a variedade de informações e inquietações no cenário indígena. É por meio da 

diversidade de saberes que percebemos uma luta pelo reconhecimento desses sujeitos e de suas 

vozes bem como uma população mais progressista quanto ao comércio indígena aqui debatido. 
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ENTRE HISTÓRIAS E REALIDADES: UM LABIRINTO OU ÍNFIMOS 

CAMINHOS? 

 

 

Disponível em: (s/autor fonte digital) 
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A valorização do comércio, as diferenças culturais e o respeito com o outro vieram ao 

encontro de nossas inquietações acerca das questões levantadas por esta pesquisa. Dentro desse 

cenário, surge uma enorme diversidade cultural, com modos próprios de enxergar o meio e o 

mundo capitalista. 

Nos capítulos anteriores, buscamos debater as relações comerciais na formação inicial 

do professor indígena à luz da Etnomatemática, que estabelece laços mútuos e respeitosos com 

a cultura, em prol de um convívio harmonioso e sem exploração. Concordamos com Ribeiro 

(2006, p. 177) quando confrontamos os dados com a realidade em questão: 

 
A formação de professores indígenas aponta para uma atitude em prol da superação 

de “ignorância” entre “culturas”. Estou convicto de que a estrutura educacional 

sustentada por ações de respeito, reconhecimento, compreensão e valorização nas 

relações multiculturais, juntamente com a formação de professores, viabiliza o 

fortalecimento de todo o processo. 

 

No cerne da formação dos professores indígenas, situaram práticas comerciais e práxis 

transformadoras no que tange ao processo formativo dos educadores indígenas. O diálogo aqui 

estabelecido à luz do movimento etnomatemático proporcionou significativas argumentações 

reflexivas sobre as relações comerciais indígenas. A Etnomatemática é um caminho para 

leituras do mundo, buscando a valorização das diversas relações interculturais das diferentes 

populações. As pretensões principais desta dissertação, pela formação do professor indígena e 

sua relação com a Etnomatemática, propiciam caminhos à valorização comercial tradicional e 

à prática formativa. Os dizeres afirmados por Ribeiro (2006, p. 181) nos confirma: 

 
O processo formativo/educativo à luz de uma perspectiva Etnomatemática, por meio 

de práticas educativas autônomas, libertadora e interculturais, deve viabilizar a 

instauração do diálogo no encontro intercultural. Poderá levar, portanto, à construção 

de um mundo, em que as relações do indivíduo com o seu meio sociocultural, com o 

outro e consigo mesmo, proporcione um ambiente rico em harmonia e respeito mútuo 

em prol do estreitamento das tensões e conflitos coletivos, e consequentemente 

trilhando a paz entre todos. 

 

Nesse contexto, o processo de formação é uma via que favorece o diálogo dos povos 

indígenas com os que detêm o tal “poder” nesta sociedade. A Etnomatemática emergiu como 

uma mola propulsora nas discussões comerciais dos indivíduos, possibilitando as relações, cada 

vez mais tênues. Desse modo, as atividades à luz da Etnomatemática despertaram nos alunos 

interações e atitudes por meio do diálogo, que expuseram seus projetos de vida, suas 

expectativas e concepções frente às relações comerciais no passado, presente e futuro, suas 

angústias, suas soluções, seus desejos, suas dúvidas, seus sonhos e outros elementos que 

influenciaram suas escolhas.  
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A partir da realização desta pesquisa, pudemos compreender um pouco a realidade 

cultural, social e econômica vivenciada pelos povos indígenas e os impactos/influências 

“negativas” a partir do que descrevem os próprios indivíduos sobre cultura ocidental dominante. 

Como foi dito no capítulo anterior, por meio da análise de dados, tivemos a oportunidade de 

perceber que as relações comerciais desenvolvidas no contexto desta pesquisa não atendem aos 

parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. 

É visível na fala dos alunos a necessidade do resgate das práticas comerciais 

tradicionais. Dessa maneira, é possível perceber nos registros dos alunos indígenas a 

importância do tema contextual para sua formação. Alguns deles relatam a complexidade, a 

relevância e a importância do mesmo para a preservação da cultura e do comércio dos povos 

indígenas.  

Pelo discurso supracitado, percebemos que o tema contextual é de suma relevância e 

está a serviço da “transformação” e conscientização crítica da realidade econômica indígena. À 

vista disso, percebemos que a temática possibilitou a liberdade de expressão dos alunos ao 

falar/relatar suas origens e os problemas decorrentes da exploração territorial e comercial. São 

percebidos, na maioria das falas, o uso, o interesse e a perda de direitos em propriedades 

intangíveis suscetíveis a serem utilizadas comercialmente.  

Esses problemas são decorrentes da matriz de poder proposta por Quijano (2000): não 

se trata somente de submeter militarmente os povos indígenas e dominá-los com o uso de força 

ou de exploração de seu comércio, senão fazer uma mudança radical nas formas tradicionais de 

conhecer o mundo e lidar com a realidade circundante, adotando como próprio do horizonte 

cognitivo o campo do dominador. Para Rousseau (1989, apud CABRAL, 2016) é a própria 

sociedade a responsável pela desigualdade, subalternação, injustiça e arbitrariedade comerciais 

existentes.  

Ao nosso ver, o importante é compreender o “desconhecido”, problema esse para o qual 

não se tem uma compreensão. Nesse sentido, acreditamos que o debate sobre as relações 

comerciais no processo formativo indígena produz e socializa um novo conhecimento, sendo 

uma iniciativa por meio do tema contextual “Cultura e Comércio” que aproxima os alunos à 

realidade do mundo ocidental, contexto e realidade por vezes distintos e desconexos da 

educação e do meio indígena.  

Ademais, é essencial convergir um olhar para esse contexto específico. É de suma 

importância que os povos indígenas participem de suas culturas e defendam suas práticas 

comerciais para que sejam reconhecidas, valorizadas e preservadas frente à sociedade 

envolvente. 
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Entendemos que a leitura sobre o outro busca a valorização das relações de poder e 

proporciona um novo olhar para o capitalismo. Logo, elucidamos que um meio para motivar os 

alunos indígenas num curso sobre temas que abarcam as relações comerciais é uma 

oportunidade de diálogo e espaço para debaterem as problemáticas enfrentadas e vivenciadas. 

Assim, mais importante que o produto em si é o processo formativo.   

Em vista disso, as experiências culturais vivenciadas no campo possibilitaram 

compreender e questionar muitas teorias e verdades que os indígenas carregavam sobre as 

relações comerciais. Tais experiências se tornaram mais tranquilas quando conseguimos 

desfazer de algumas verdades e conceitos epistemológicos formados. O que desejamos é que 

se cumpram as leis prescritas pela Constituição Federal de 1988 e se reconheçam as produções 

tradicionais indígenas, bem como a promoção de autonomias para que, os alunos possam 

enfrentar as várias transformações econômicas em diversas situações vividas. 

O que constatamos são prejuízos ocorridos com o patenteamento e com a 

comercialização indevida (exploração) em prol da biodiversidade e da biotecnologia por 

diversas empresas. Para que as lutas dos povos indígenas possam ter resultado, são importantes 

identificar e esclarecer as bases de uma prática transdisciplinar decolonial. Dessa forma, a 

abordagem à luz da Etnomatemática aqui estabelecida tornou-se fundamental, pois possibilitou 

ao professor indígena um caminho aos debates sobre as práticas comerciais e seus direitos, que 

as fortifica em prol dos valores pertencentes às populações envolvidas no processo formativo. 

No contexto observado, percebe-se que as relações comerciais tradicionais estão em 

processo de transformação e subalternação, caminhando na direção contrária à 

interculturalidade. Nesse sentido, o vínculo do comércio com a cultura tradicional revitaliza a 

cultura e potencializa a preservação do conhecimento indígena.  

Realizar esta pesquisa num espaço intercultural da UFG, nos trouxe grandes reflexões e 

satisfações, bem como as trocas de experiências. Esta fortaleceu o contato e as reflexões com o 

tema escolhido, bem como contribuiu para a conscientização e democratização na sala de aula 

frente às relações comerciais praticadas pelos povos indígenas tanto em contexto tradicional 

quanto na sociedade envolvente.  

A pesquisa nos faz acreditar que o grande desafio da Educação é: discutir as relações 

comerciais nos “vários mundos”. Ressaltamos a importância desta pesquisa, de forma a 

estabelecer uma comunicação entre ambos os mundos de forma efetiva para a articulação e 

fortalecimento entre a cultura e o comércio indígena e não indígena. Para a Educação do futuro 

é necessário situar os conhecimentos oriundos dos mais diversos contextos para que os 

indivíduos promovam reflexões sobre sua condição humana perante a era planetária que as 
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civilizações estão presenciando na atualidade (RIBEIRO, 2006, p. 107). Enquanto 

pesquisadores, acreditamos que esta pesquisa é o início de um caminho melhor e sem 

(pre)conceitos e explorações aos povos indígenas, bem como a problematização da realidade 

vivenciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

REFERÊNCIAS 

 

ADAMS, T. Pedagogias decoloniais: práticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Revista 

em educação popular e educação básica. v.10, nº.2, p. 34-45. 2015. 

 

ALMEIDA, F. O.; GARCIA, L. G. Aspectos do espaço tupinambá. Revista de Arqueologia, v. 21, 

nº. 2, p. 97-119. 2008. 

 

ANDERY, M. A. et al. Para entender a ciência: uma perspectiva histórica. 6. ed. São Paulo: 

EDUC, 1996. 

 

ANGHER, A. J. Vade mecum: acadêmico de direito. 17. ed. São Paulo: Rideel, 2013. 

 

BARBIERI, S. R. J. Biopirataria e povos indígenas. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2014. 

 

BARBOSA, M. G. B. O princípio fundamental do valor social do trabalho frente à livre 

iniciativa e sua possível concretização pelas decisões da justiça do trabalho.  2010. Acesso em: 

<http://www.anamatra.org.br/hotsite/conamat06/trab_cientifico/tese/tese%20maria%20da%20gra

%C3%A7a%20barbosa.doc> Acesso em: 30 abr. 2017. 

 

BARTON, B. Dando sentido à etnomatemática: etnomatemática fazendo sentido. In: Ribeiro, J. P. 

M.; Domite, M. C. S.; Ferreira, R. (organizadores). Etnomatemática: papel, valor e significado. 2. 

ed. Porto Alegre, RS: Zouk, 2006, p.39-74. 

 

BECKER, H. Problems of inference and proof in participant observation. 15. ed. American 

Sociological Review. v.23, nº.6, dec, p.652-660, 1958. 

 

BOAS, F. The limitation of comparative method of anthropology. 1. ed. Science, N.S. v. 4, nº.103, 

dec, p. 901-908, 1896. 

 

BOND, R. História do caminho de Peabiru. 1. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2010. 

 

BRASIL. Constituição federal de 1988. Brasília: MEC, 1988. 

 

BRASIL. Lei nº 9.605 de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de leis 

de crimes ambientais, condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (Lei de Crimes Ambientais), 

1998. 

 

BRASIL. Referenciais curriculares nacional para as escolas indígenas. Brasília: MEC, 1998. 

 

BRASIL. Referenciais para implantação de programas de formação de professores indígenas 

nos sistemas estaduais de ensino. Brasília: MEC, 2001. 

 

BRASIL. Referenciais para a formação de professores indígenas. Brasília: MEC, 2002. 

 

BRASIL, Comissão parlamentar de inquéritos destinada a investigar o tráfico de animais e 

plantas silvestres brasileiros, a exploração e comércio ilegal de madeiras e a biopirataria no 

país. Brasília: MEC, 2006. 

 

CABRAL, J. F. P. Rousseau: desigualdade e contrato. 2016. Disponível em 

<http://brasilescola.uol.com.br/filosofia/rousseau-desigualdade-contrato.htm>. Acesso em: 22 jan. 

2018. 

  



131 
 

CALEFFI, P. Antropologia social: antropologia, antropologia ambiental, desenvolvimento 

sustentável, etnossustentabilidade. 2013. Disponível em: 

<http://www.antropologiasocial.com.br/antropologia/etnossustentabilidade/> Acesso em: 05 jun. 

2017. 

 

CARNEIRO, M. C. História dos Índios no Brasil. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

 

CARRASCO, L.; PALACIOS, S. Quem manipula os povos indígenas: contra o desenvolvimento 

do Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Capaxdei, 2013. 

 

CASTILHO, E. W. V. Direitos humanos das populações indígenas. In: CASTILHO, E. W. V. 

Direitos Humanos, Brasília, n. 3, p. 19-22, 2009. 

 

CASTROS-GÓMEZ, S. La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada. 

1. ed. Bogotá: Editorial Pontifícia, 1958. 

 

CASTROS-GÓMEZ, S.; GROSFOGUEL, R. El giro decolonial: reflexiones para una diversidad 

epistémica más allá del capitalismo global. 1. ed. Siglo del Hombre Editores, 2007. 

 

CASTRO, E. V. No Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é. In: Viveiros de Castros, Eduardo. 

Entrevistas, Rio de Janeiro: Azougue, 2008. Disponível em: 

<http://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_institucional/No_Brasil_todo_mundo_C3%A9_%C3

%ADndio.pdf > Acesso em: 29 mar. 2017. 
 

CASTRO, E. V. Não podemos instrumentalizar os conhecimentos indígenas. 2010. Disponível 

em: < https://ct.socioambiental.org/node/28> Acesso em: 12 ago. 2017. 

 

CHAKRABARTY, D. Provincializing Europe: postcolonial thought and historical difference. 1. 

ed. New Jersey, USA: Princeton University Press, 2000. 

 

CHAUÍ, M. Convite à filosofia. 12. ed. São Paulo: Editora Ática, 1999. 

 

COLL, J. O. A resistência indígena: do México à Patagônia, a história da luta dos índios contra os 

conquistadores. 2. ed. Porto Alegre, RS: L&PM Editores, 1974. 

 

CONRADO, A. L. Etnomatemática: sobre pluralidade nas significações do programa 

Etnomatemática. In: Ribeiro, J. P. M.; Domite, M. C. S.; Ferreira, R. Etnomatemática: papel, valor 

e significado. 2. ed. Porto Alegre, RS: Zouk, p. 75-87, 2006. 

 

CORTELA, M. S. A. A escola e o conhecimento. 6. ed. São Paulo: Cortez, 1998. 

 

D’AMBROSIO, U. Da realidade à ação: reflexões sobre educação e a matemática. 4. ed. 

Campinas: Summus,1986. 

 

D’AMBROSIO, U. Educação para sociedade em transição. 2. ed. Campinas: Papirus,1999. 

 

D’AMBROSIO, U. Etnomatemática e educação. In. Kniknik, G.; Oliveira, C. J.; Wanderer, F. 

(Org.). Etnomatemática: currículo e formação de professores. 1. ed. Santa Cruz do Sul: Editora 

EDUNISC, 2004a, p. 39-52. 

 

D’AMBROSIO, U. Um enfoque transdisciplinar à educação e à história da matemática. In. Borba, 

M. C.; Bicudo, M. A. V. (org.). Educação matemática: pesquisa em movimento. 1. ed. São Paulo: 

Cortez, 2004b, p.13-29. 

 

D’AMBROSIO, U. Educação matemática da teoria à prática. 23. ed. Campinas: Papirus, 2012. 



132 
 

D’AMBROSIO, U. Etnomatemática em movimento. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 

2013. 

 

D’AMBROSIO, U. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. 5 ed. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2015. 

 

DOBB, M. A evolução do capitalismo. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1963. 

 

DOMITE, M. C. Notas sobre formação de professores e professoras numa perspectiva da 

etnomatemática. In: Primeiro Congresso Brasileiro de Etnomatemática. São Paulo, Anais: p.44-

48. 2000. Disponível em: <http://www2.fe.usp.br/~etnomat/site-

antigo/anais/MariadoCarmo.html>. Acesso em: 28 fev. 2017. 

DUARTE, R. Pesquisa qualitativa: reflexões sobre o trabalho de campo. In: DUARTE, R. Cadernos 

de pesquisa, n. 115, p. 139-154, mar, 2002. 

 

ESCOBAR, A. O lugar da natureza e a natureza do lugar: globalização ou pós-desenvolvimento? 

In: LANDER, E. (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. 1. ed.  

Buenos Aires: Clacso, 2005.  

 

EVANGELISTA, C. Brasil: descoberto, achado ou invadido em 22 de abril de 1500? Disponível em: < 
http://sociologiapolitica.com.br/2015/04/22/brasil-descoberto-achado-ou-invadido-em-22-de-abril-de-

1500/>. Acesso em: 05 fev. 2018. 
 

FERNANDES, R. F. Povos indígenas e antropologia: novos paradigmas e demandas políticas. 

Espaço Ameríndio, Porto Alegre, v. 9, n. 1, p. 322-354, jan./jun., 2015. 

 

FERREIRA, R. A educação escolar no universo Akwẽ – Xerente. In: DIAS, A.; ALMEIDA, R. 

Metamorfopsia da educação: hiatos de uma aprendizagem real. 1. ed. São Paulo: Zouk, 2002. 

 

FREIRE, P. Pedagogy of indignation. 2. ed. Boulder, Boulder: Paradigm, 2004. 

 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 49. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2014a. 

 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 50. ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 2014b. 

 

FURIELA, F. N. Propriedade intelectual e biodiversidade: a proteção legal da biodiversidade. 

2010. Disponível em: <http:/www.bdt.org.br>. Acesso em: 12 set. 2017. 

 

GAVARRETE, M. E. Etnomatemáticas indígenas y formación docente: una experiencia en Costa 

Rica a través del modelo - MOCEMEI. Revista latinoamericana de etnomatemática: perspectivas 

Socioculturales de la Educación Matemática. [S.l.], v. 8, n. 2, p. 136-176, jun. 2015. ISSN 2011-

5474. Disponível em: <http://www.revista.etnomatematica.org/index.php/RLE/article/view/206>. 

Acesso em: 03 jan. 2017. 

 

GOMES, N. L., SILVA, P. B. G. (Orgs.). Experiências étnico-culturais para a formação de 

professores.  3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 

 

HABER, A. Nometodología payanesa: notas metodologia indisciplinada. Chile antropologia 

revista, Catamarca-Chile, n. 23, p.9-49, 2011. 

 

HALL, O. E. Ethnographers and etnographic data: an iceberg of the firts order for the research 

manager. Education and urban society, v. 12, n. 3, may./apr., p. 349-366, 1978. 

 

http://www.revista.etnomatematica.org/index.php/RLE/article/view/206


133 
 

HERBETTA, A. Nossa cara: o protagonismo indígena através das transformações na educação 

escolar. In: PIMENTEL, M. S.; NAZÁRIO, M. L.; DUNCK-CINTRA, E. M. (Orgs.). Diversidade 

cultural indígena brasileira e reflexões no contexto da educação básica. Goiânia: Editora Espaço 

Acadêmico, 2016. 

 

HOMMA, A. K. O. Biopirataria na Amazônia, como reduzir os riscos? Amazônia: ciência & 

desenvolvimento, Belém, PA, v. 1, n. 1, jul./dez., p.47-60, 2005. 

 

JÙNIOR, A. B. Os indígenas antes e depois de Cabral. 1. ed. São Paulo: FTD, 2000. 

 

KARAM, M. L. O proibicionismo criminalizador em matéria de drogas e a violação de direitos de 

povos indígenas na América Latina. In: VILLARES, L. F. (Org.) Direito penal e o índio. São Paulo: 

Revista dos tribunais, no prelo. 

 

KNIJNIK, G.; WANDERER, F.; GIONGO, I. M.; DUARTE, C. G. Etnomatemática em 

movimento. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. 

 

LAGES, S. R. C. Saúde da população negra: reconhecimento e tradução cultural no terreiro de 

Umbanda. 2010. Tese (Doutorado em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social) - 

Programa de pós-graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social- UFRJ. Rio de 

Janeiro. 30 ago. 2010. 

 

LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. 15. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002. 

 

LEFÈBVRE, H. O direito à cidade. 1. ed. São Paulo: Documentos, 1969. 

 

LEVI, J. M. The Structure of Society. 1. ed. Princeton, Nova Jersey: University Press, 1952. 

 

LEVI, J. M. La mentalité primitive. 2. ed. Paris: F. Alcan, 2002. 

 

LÉVI-STRAUSS, C. Raça e História. 1. ed. São Paulo: Perspectiva, 1970. 

 

LIMA, A. C. S. Os povos indígenas na invenção do Brasil: na luta pela construção do respeito à 

pluralidade. In: LESSA, C. (org.), Enciclopédia da brasilidade: auto-estima em verde amarelo. 

Rio de Janeiro: Casa da Palavra Produção Editorial, 2005. 

 

LINO, N. G. Escola e diversidade étnico-cultural: um diálogo possível. In: DAYRELL, J. Múltiplos 

olhares: sobre educação e cultura. Minas Gerais: Humanistas/UTE/SIMPRO-Mg, 1996, p.89. 

 

LLUCH, X. Interculturalismo: uma leitura crítica da interculturalidade. Pátio. Porto Alegre, v. 2, n. 

6, p. 53-57, ago./out, 1998. 

 

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens Qualitativas. 2. ed. Rio de 

Janeiro: E.P.U., 2014. 

 

MARÉS, F. O renascer dos povos indígenas para o direito. 2. ed.  Curitiba: Juruá Editora, 2010. 

 

MARX, K. O capital. 2. ed. São Paulo: Difel, 1984. 

 

MIGLIEVICH-RIBEIRO, A. Por uma razão decolonial: desafios ético-político-epistemológicos à 

cosmovisão moderna. Revista de ciências sociais. v. 14, n. 1, p. 66-80, 2014. 

 

MIGNOLO, W. D. Histórias locais/projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e 

pensamento liminar. 1. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. 

 



134 
 

MIGNOLO, W. D. El pensamento decolonial: desprendimento y apertura -  um manifiesto. In: 

Gómez, S. C.; Grosfoguel, R. El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más 

allá del capitalismo global. 2. ed. Colombia: Siglho del hombre editores, p. 25-46, 2011. 

 

MILTON, K. Ecologias: antropologia, cultura y entorno. Disponível em: < 

http://www.universidad.edu.uy/retema/files/2013/10/Antropologia_Cultura_Entonno_Milton_K.p

df>. Acesso em: 04 mai. 2017. 

 

MONTEIRO, A.; OREY, D.; DOMITE, M. C. S. Etnomatemática: papel, valor e significado. In: 

Ribeiro, J. P. M.; Domite, M. C. S.; Ferreira, R. (organizadores). Etnomatemática: papel, valor e 

significado. 2. ed. Porto Alegre, RS: Zouk, 2004, p. 203-218. 

 

MORIN, E. Cultura e barbárie europeias. 1. ed. São Paulo: Piaget, 2007. 

 

MUMFORD, L. A cidade na história. 2. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1965. 

 

NASCIMENTO, D. L. Biopirataria na Amazônia. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2010. 

 

NAZARENO, E.; CARDOSO, L. S. Crítica do dualismo ontológico racionalista Ocidental a 

partir da Decolonialidade e da Enación. Fragmentos de cultura, Goiânia, v. 3. n. 3, p. 245-254, 

2013. 

 

NAZARENO, E.; FREITAS, M. T. U. Interculturalidade e práticas pedagógicas contextualizadas: 

uma perspectiva de-colonial para a formação de professores/as indígenas. In: PIMENTEL, M. S.; 

BORGES, M. V. (Orgs.) Educação Intercultural: experiências e desafios políticos pedagógicos. 

Goiânia: PROLIND/SECAD-MEC/FUNAPE, 2013. 

 

PATTON, M. Q. Qualitative research e evaluation methods. 3. ed. Beverly Hills, Ca.: SAGE, 

1980. 

 

PAULA, E. D.; PAULA, L. G.; AMARANTE, E. História dos povos indígenas. 7. ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes Editora, 1982. 

 

PEIXOTO, M. Cultura, interculturalidade e multiculturalismo: um inventário das desigualdades 

e diferenças teóricas na educação. Disponível em: 

<http://moisespeixoto.blogspot.com.br/2010/11/cultura-interculturalidade-e.html.>. Acesso em: 05 

fev. 2018. 

 

QUIRANO, A. Colonialidade do poder, eurocentrismo e américa latina. 1. Ed. Buenos Aires: 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2000. 

  

RAMALHO, B. L.; NUÑEZ, I. B.; GAUTHIER, C. Formar o professor, profissionalizar o 

ensino. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2003. 

 

RAMOS, G. C. Sistema de numeração e pinturas corporais Javaé: a etnomatemática por uma 

relação dialógica entre cultura e educação escolar. 2016. Dissertação (Mestrado em Educação em 

Ciências e Matemática) – Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016. 

 

REY, F. Lo cualitativo y lo cuantitativo en la investigación de la psicología social. Psicologia & 

Sociedade, v. 10, n. 2, p. 32-52, 1998. 

 

RIBEIRO, D. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 1. ed. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1995. 

 



135 
 

RIBEIRO, J. P. M.; DOMITE, M. C. S.; FERREIRA, R. (org.) Etnomatemática: papel, valor e 

significado. 2. ed. São Paulo: Zouk, 2006. 

 

RIBEIRO, J. P. M.; FERREIRA, R. Educação escolar indígena e etnomatemática: um diálogo 

necessário. In: RIBEIRO, J. P. M.; DOMITE, M. C. S.; FERREIRA, R. (organizadores). 

Etnomatemática: papel, valor e significado. 2. ed. São Paulo: Zouk, p. 149, 2006. 

 

RIBEIRO, J. P. M. Etnomatemática e formação de professores indígenas: um encontro 

necessário em meio ao diálogo intercultural. 2006. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de 

Educação, Universidade de São Paulo, 2006. 

 

SANTOS, B. P. Freire e Ubiratan D’Ambrosio: contribuições para a formação do professor de 

matemática no Brasil. 2007. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, 2007. 

 

SANTOS, B. S. El milênio huérfano: ensayos para una nueva cultura política. 2. ed. Madrid: 

Editora Trotta, 2005. 

 

SANTOS, B. S. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. 

Novos estudos. n.79, CEBRAP [online], 2007.  

 

SANTOS, B. S; MENESES, M. P. (Orgs.), Epistemologias do Sul. 1. ed. Lisboa: Editora 

Almedina, 2009. 

 

SANTILLI, J. Multiculturalismo e direitos coletivos: socioambientalismo e novos direitos. 1. ed. 

São Paulo: Petrópolis, 2005. 

 

SINGER, P. Econômica política da urbanização. 3. ed. São Paulo: CEBRAP, 1977. 

 

SINGER, P. Curso de introdução à economia política. 17 ed. São Paulo: Forense-Universitária, 

2007. 

 

SHIVA. Biopirataria: a pilhagem da natureza e do conhecimento. 1.ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 

 

SOUZA, C. F. M. O renascer dos povos indígenas para o direito. 1 ed. Curitiba: Juruá, 1998. 

 

SPIVAK, G. C. Pode o subalterno falar? 1. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. 

 

STAVENHAGEM, R. Etnodesenvolvimento: uma dimensão ignorada no pensamento 

desenvolvimentista. Brasília: UNB, 1984. 

 

SUÁREZ-KRABBE, J. En la realidad: Hacia metodologias de investigación descoloniales. Tabula 

rasa, Bogotá/Colombia, n. 14, p. 183-204, ene/jun, 2011. 

 

TAUKANE, E. B. Minha formação, meu povo: um só objetivo. In: Taukane, E. B. Caderno de 

educação escolar indígena. Barra do Bugres, MT: UNEMAT, v. 2, n. 1, p.11-18, 2003. 

 

TAYLOR, E. Primitive culture: researches into the developmen of mythology, philosophy, 

religion, language, art, and custom. 2. ed. Londres: Harper torchbooks, 1871. 

 

THOMSON, G. Os primeiros filósofos. 1 ed. Lisboa: Estampa, 1974. 

 

TORRES, N. M. Transdiciplinaridade e decolonialidade. Revista sociedade e estado. Brasilia, v. 

31, n. 1, p. 75-87, jan./abr., 2016. 

 



136 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Núcleo Takinahakỹ De Formação Superior Indígena. 

Projeto Pedagógico do Curso de Educação Intercultural, Goiânia, 2010. 

 

VERDUM, R. Etnodesenvolvimento: a pedra de toque no neo-indigenismo? Anais da 56º reunião 

anual da SPBC. Cuiabá, MT, jul., 2010. Instituto de Estudos Socioeconômicos. Disponível em: 

http://www.sbpcnet.org.br/livro/56ra/banco_conf_simp/texto/RicardoVerdum.htm>. Acesso em: 

21 abr. 2017. 

 

VILLARES, L. F. Direito e povos indígenas. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2009. 

 

WALSH, C. Interculturalidad y colonialidad de poder: un pensamento y posicionamento “outro” 

desde la diferencia colonial. In: Gómez, S. C.; Grosfoguel, R. El giro decolonial: reflexiones para 

una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. 1. ed. Siglo del Hombre Editores, p. 47-

62, 2007. 

 

WALSH, C. Interculturalidade crítica e pedagogia decolonial: in-surgir, re-existir e re-viver. In: 

Candau, M. V. (organizadora). Educação intercultural na américa latina: entre concepções, 

tensões e propostas. 1. ed. Rio de Janeiro: 7 Letras, p. 12-42, 2009. 

 

WILSON, S. The use of ethnographic techiniques in educational reserach. Review of educational 

research, v. 47, n. 1 p. 245-265, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

ANEXOS 

ANEXO 1 – Declaração do Colegiado – PPGECM/UFG 
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ANEXO 2 – Termo de Anuência – NTFSI/UFG 
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ANEXO 3 – Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO 4 – Termo de Compromisso
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ANEXO 5 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)   

 

 

 

 



146 
 

  

 



147 
 

 

 



148 
 

ANEXO 6 – Plano de Aula 
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ANEXO 7 – Programa de Ensino 
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ANEXO 7 – Plano de Ensino 
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ANEXO 8 – Atividade de análise 1: passado, presente e futuro 
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ANEXO 9 – Atividade de análise 2: produção de texto 

 

 
 

 


