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Resumo 

 

 

O objetivo do presente trabalho foi compreender e sistematizar conhecimentos 

etnomatemáticos Javaé e promover reflexões sobre a inserção desses conhecimentos próprios 

na escola indígena a partir do olhar dos professores indígenas; baseando a análise nas 

reflexões do programa Etnomatemática, da interculturalidade, da decolonialidade e da 

ecologia de saberes. A pesquisa foi realizada em três etapas na aldeia Canoanã, localizada na 

Ilha do Bananal, município de Formoso do Araguaia, Tocantins, onde foi possível observar e 

compreender de forma mais abrangente o contexto cultural Javaé e a realidade da escola 

indígena Tainá. Após o momento de análise e reflexão, uma nova entrada em campo foi 

realizada com o objetivo de promover um debate com os professores indígenas sobre a 

importância dos conhecimentos etnomatemáticos Javaé na escola indígena por meio da 

realização de um grupo focal. A partir dos resultados alcançados, no desenvolvimento da 

pesquisa, são apresentados e analisados conhecimentos etnomatemáticos Javaé relacionados 

ao sistema de numeração e às pinturas corporais, bem como discussões e reflexões sobre a 

importância desses conhecimentos próprios na escola indígena Javaé. 

 

Palavras-chave: Educação escolar indígena. Conhecimentos etnomatemáticos. 

Interculturalidade. Ecologia de saberes. 

  



 

 

 

 

Abstract 

 

 

The objective of this study was to understand and systematize Javaé’s ethnomathematics 

knowledge and promote reflection on the integration of these knowledges in indigenous 

school from the view of indigenous teachers; basing the analysis on the reflections of the 

Ethnomathematics program, interculturalism, the Decoloniality and ecology of knowledges. 

The research was conducted in three stages in the Canoanã village located on Ilha do Bananal, 

Formoso do Araguaia (TO), where it was possible to observe and understand more 

comprehensively the Javaé cultural context and the reality of Taina indigenous school. After 

the moment of analysis, a new field work was made in order to promote a debate with 

indigenous teachers for discuss the importance of Javaé’s ethnomathematics knowledge in 

indigenous schools. From the results achieved in the research are presented and analyzed 

Javaé’s ethnomathematics knowledge related to the numbering system and body painting; 

also was incorporated to the work the discussions about the importance of these own 

knowledges in Javaé indigenous school. 

 

Key-Words: Indigenous scholar education. Ethnomathematics knowledges. Interculturalism. 

Ecology of knowledges. 
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Nota sobre a grafia da língua indigena 

 

 

A língua materna dos Javaé, língua Karajá (inỹrybè), tem sua grafia representada 

na presente dissertação de acordo com as etnografias recentes, as quais se baseiam no trabalho 

realizado pelo casal de linguistas David Leo Fortune e Gretchen Fortune do Summer Institute 

of Linguistics (SIL). A maioria das letras tem o mesmo som do português, as que se diferem 

estão listadas a seguir, de acordo com Rodrigues (2008, p. xiv): 

 

à corresponde ao “i” (neutro) da palavra inglesa “bird”; 

è corresponde ao “é” (aberto) da palavra portuguesa “café”; 

ò corresponde ao “ó” (aberto) da palavra portuguesa “só”; 

h corresponde ao “rr” da palavra portuguesa “carro”; 

j corresponde ao “j” da palavra inglesa “june”; 

k corresponde ao “c” antes de “a”, “o” e “u” na língua portuguesa; e ao “qu” antes de “i” e 

“e”; 

r corresponde ao “r” da palavra portuguesa “madeira”; 

s corresponde ao “s” da língua portuguesa, mas pronunciado com a língua entre os dentes; 

tx corresponde ao “tch” da palavra aportuguesada “tchau”; 

w corresponde ao “w” da língua inglesa; 

y é uma “vogal central, fechada, um pouco alta e não arredondada”; 

ỹ som similar, porém não idêntico, ao “ã” da língua portuguesa. 

 

Uma particularidade da língua Karajá (Inỹrybè) é a variação linguística entre a 

fala feminina e a fala masculina. Tal variação ocorre pela inserção na fala feminina, 

principalmente da consoante “k” em algumas palavras, mas as consoantes “n” e “tx” também 

podem representar o elemento variante da fala feminina. Um exemplo dessa variação 

linguística está presente na palavra iruyrè na fala masculina ou irukyrè na fala feminina. Optei 

por grafar as palavras que estão em Inỹrybè utilizando o elemento variante entre parênteses, 

como na palavra iru(k)yrè. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

No Brasil há centenas de povos, com suas línguas, representações culturais e 

saberes e fazeres próprios, uma extensa diversidade cultural composta por povos imigrantes 

de outras nações, remanescentes de quilombolas e povos autóctones. Em relação aos povos 

indígenas, são mais de 300
1
 etnias distintas no território brasileiro, que delineiam diferentes 

formas de lidar e agir no mundo, de conhecer e produzir conhecimentos. 

No contexto da construção da nação brasileira – no processo de colonização – os 

povos (que não foram completamente dizimados) e seus conhecimentos foram inferiorizados 

e invisibilizados; realidade que ainda é vivenciada atualmente. Em virtude dessa forma da 

sociedade dominante de lidar com povos culturalmente distintos, só tive a oportunidade de 

conhecer, compreender e valorizar essa diversidade cultural existente no Brasil após iniciar os 

estudos na universidade. 

Ao ingressar no curso de licenciatura em Matemática da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), no ano de 2009, em contato com as disciplinas de educação, o viés mais 

interessante aos meus olhos foi a etnomatemática. Neste sentido, a participação como bolsista 

do Programa de Educação Tutorial em Matemática da UFG (PETMAT), durante o período de 

2010 ao primeiro semestre de 2013, proporcionou uma aproximação ao trabalho no campo da 

etnomatemática desenvolvido pelo professor Dr. José Pedro Machado Ribeiro, que na época 

exercia a função de tutor do PETMAT. 

Assim, surgiu a oportunidade de desenvolver um trabalho de monitoria nos temas 

contextuais
2
 ministrados pelo professor José Pedro no curso de Educação Intercultural da 

UFG. O curso superior de Educação Intercultural foi criado em 2007 para atender os povos 

residentes na bacia Tocantins-Araguaia, mas atualmente atende a 21 povos
3
 indígenas 

situados também em outras regiões, como na bacia do Xingu. De acordo com o Projeto 

                                                 
1
 De acordo com o censo de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o Brasil é composto 

por 305 povos indígenas e 274 línguas distintas. 
2
 Os componentes curriculares do curso de Educação Indígena da UFG são desenvolvidos por meio de temas 

contextuais, seguindo o viés da interculturalidade.  De acordo com o PPP (Projeto Político Pedagógico) do curso 

(2010, p.34): “Os temas referenciais – interculturalidade, diversidade e diferença, identidade/etnicidade, 

autonomia e alteridade – são indicadores de que perspectiva os temas contextuais deverão ser trabalhados sem 

perder de vista o vínculo entre saberes locais e universais”. 
3
 Os povos indígenas que participam atualmente do curso de Educação Intercultural da UFG são: Apinajé, 

Canela, Gavião, Guajajara, Javaé, Juruna, Kalapalo, Kamaiurá, Karajá, Krahô, Krikati, Kuikuro, Mehinako, 

Tapirapé, Tapuia, Timbira, Xakriabá, Xambioá, Xavante, Xerente e Waura. 
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Político Pedagógico (PPP) (2010, p.12) o curso tem como objetivo “formar e habilitar 

professores indígenas em Educação Intercultural, para lecionar nas Escolas do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, com vistas a atender à demanda das comunidades indígenas no 

que toca à formação superior de seus professores”. 

O curso de Educação Intercultural tem duração de cinco anos e é composto pelas 

áreas de concentração de ciências da linguagem, ciências da natureza e ciências da cultura. Os 

componentes curriculares do curso de Educação Intercultural da UFG são desenvolvidos em 

quatro etapas anuais, das quais duas são realizadas no núcleo Takinahakỹ (localizado no 

campus II da UFG, na Regional de Goiânia) nos meses de janeiro/fevereiro e julho/agosto; e 

nos meses de abril/maio e outubro/novembro são realizadas duas etapas nas aldeias dos povos 

participantes do curso. Além dos temas contextuais são realizados os estudos em terras 

indígenas
4
 que fazem parte da Matriz Básica e das Matrizes específicas do curso. De acordo 

com o PPP (2010, p.63): “Na formação básica, esses estudos visam favorecer a interação dos 

docentes do curso de Educação Intercultural com as comunidades indígenas. Já na formação 

específica, propõem desenvolver projetos de educação extra-escolar em cada comunidade”. O 

curso oferece um Comitê para congregar os alunos de cada povo, composto por professores 

do curso, monitores, discentes da pós-graduação, e professores de outras instituições, os quais 

promovem as etapas nas aldeias, e são responsáveis por realizar orientações de estágio, 

projeto extraescolar e de Prática como Componente Curricular. 

A participação no curso de Educação Intercultural, desde 2010, propiciou 

conhecer a realidade vivenciada pelos professores indígenas em formação e repensar questões 

sobre a educação escolar indígena. A educação escolar indígena – desde o período da 

colonização – foi implementada como instrumento de dominação, o qual reforçou a exclusão 

dos saberes e fazeres e cosmologias indígenas, por meio da imposição da língua, história e 

valores da sociedade dominante. Essa foi, e tem sido, uma realidade de opressão vivenciada 

por esses povos durante cinco séculos. Realidade que começou a ser modificada em virtude da 

luta dos povos indígenas, os quais conquistaram direitos na Constituição de 1988, que refletiu 

em mudanças nos objetivos, concepções e estrutura da educação escolar indígena. Está 

garantido, na Constituição Federal vigente no Brasil, o acesso dos povos indígenas à uma 

educação diferenciada, bilíngue e intercultural, em que sejam reconhecidos os processos 

próprios de aprendizagem (BRASIL, 1988). 

                                                 
4
 Nas atividades realizadas nas terras indígenas, durante a Formação Básica, são desenvolvidas atividades 

relacionadas à Prática como Componente Curricular (PCC); e nas matrizes específicas são realizadas 

Orientações de estágio e de projeto extraescolar e a PCC. 
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Nesta perspectiva, a escola tem se tornado um instrumento de luta dos povos 

indígenas, que buscam – por meio da educação – estabelecer uma relação mais justa e 

igualitária com a sociedade envolvente. Além de ter acesso aos conhecimentos acadêmicos 

que são necessários nas relações com os não indígenas, o direito a uma educação diferenciada 

oportuniza a revitalização dos elementos culturais. Assim, é necessário repensar e reestruturar 

as escolas indígenas para que os alunos tenham acesso a uma educação diferenciada, a qual é 

direito de todos os povos indígenas. 

As barreiras e dificuldades para a construção de escolas indígenas que sejam 

diferenciadas são vivenciadas pelos professores das escolas, e pelos indígenas que estão se 

formando no curso de formação de professores da UFG. Nesse sentido, a realidade das 

escolas indígenas, compreendida, a princípio, pela experiência com os professores em 

formação do Curso de Educação Intercultural da UFG fomentou as inquietações que deram 

origem a pesquisa realizada. 

No contexto dos trabalhos desenvolvidos no curso de Educação Intercultural, ao 

aproximar dos indígenas/alunos de várias etnias, foi possível alargar a compreensão sobre a 

realidade social, cultural e política vivenciada nas aldeias dos povos envolvidos nesse 

processo de formação. O debate acerca da educação escolar indígena e formação de 

professores foram potencializados ao participar do Comitê Javaé, quando foram estabelecidas 

relações mais próximas com os alunos Javaé do curso, sendo que alguns deles exerciam a 

docência nas escolas de suas aldeias. Essas relações e a participação no desenvolvimento de 

alguns temas contextuais do curso delinearam grande parte dos objetivos da pesquisa. 

Os professores Javaé em formação apresentavam preocupações e dificuldades na 

transformação das escolas indígenas, no que tange à melhoria no ensino e aprendizagem dos 

conhecimentos não indígenas e a inserção dos conhecimentos tradicionais. Assim, surgiram 

problemáticas que impulsionaram a realização de uma pesquisa sobre os conhecimentos 

próprios dos Javaé
5
 e sua inserção na escola indígena. 

A minha participação em temas contextuais como “Saberes e Fazeres 

Matemáticos Locais”, “Cultura e Comércio”, “Saberes Matemáticos Interculturais”, 

                                                 
5
 Os Javaé são moradores imemoriais da Ilha do Bananal - localizada no estado do Tocantins – habitam a parte 

leste e o interior da ilha e afluentes do rio Javaés (Bero biawa – rio companheiro) (RODRIGUES, 1993; 2008). 

A população Javaé é composta por 1.542 indígenas de acordo com o censo demográfico realizado em 2010 

(BRASIL, 2010), os quais estão distribuídos em dezoito aldeias. A aldeia Canoanã – onde a pesquisa foi 

realizada – é a maior aldeia Javaé, sendo habitada por 430 pessoas. Em Canoanã há instituições que não são 

tradicionais dos Javaé, como a escola indígena Tainá, o posto de saúde e algumas igrejas. 
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“Quantificações e Relações Socioeconômicas”, direcionou a pesquisa para as questões 

referentes à etnomatemática. As aulas propiciavam discussões e reflexões sobre a importância 

dos conhecimentos de cunho matemático na realidade de cada povo e promoviam um diálogo 

intercultural entre os saberes e fazeres dos povos indígenas que participam do curso e saberes 

e fazeres matemáticos das mais distintas sociedades. 

Nesse contexto – no viés da educação matemática –, entre as distintas formas de 

lidar e agir no mundo existem aquelas que são constituídas por ações – como quantificar, 

relacionar, agrupar, comparar, inferir – que delineiam um saber/fazer matemático 

contextualizado e coerente à realidade cultural. Pelas experiências vivenciadas nos temas 

contextuais e nas orientações desenvolvidas no Comitê Javaé, compreende-se, à luz da 

etnomatemática, que os Javaé têm em sua cultura elementos que compõem um saber/fazer 

matemático; por meio de instrumentos materiais e intelectuais desenvolveram, ao longo do 

tempo, um conhecimento próprio advindo de situações do cotidiano em que ações como 

quantificar, classificar e medir eram necessárias. 

Nesta perspectiva, em consonância com as preocupações, necessidades e 

expectativas dos professores Javaé (alunos do curso de Educação Intercultural da UFG) em 

relação às mudanças para que a escola indígena se torne diferenciada e intercultural, 

emergiram questões que orientaram a investigação realizada com os Javaé. As seguintes 

questões nortearam o desenvolvimento da pesquisa: Quais são os conhecimentos 

etnomatemáticos – oriundos da história e cultura Javaé – presentes nas formas de comparar, 

classificar, quantificar, medir, explicar, generalizar, inferir, que fazem parte do cotidiano do 

povo Javaé? Quais são as contribuições da inserção desses conhecimentos próprios no 

processo educacional escolar Javaé? 

A partir dessas questões buscou-se nas reflexões desenvolvidas nos campos da 

etnomatemática, interculturalidade e ecologia de saberes um embasamento teórico para a 

realização da investigação. A etnomatemática como campo de pesquisa e proposta 

educacional – comprometida com a luta dos grupos marginalizados, oprimidos e excluídos – 

propõe a visibilidade, legitimidade e abordagem de distintas formas de conhecer. Práticas e 

metodologias educacionais pautadas no viés da etnomatemática podem contribuir para a 

construção de uma escola indígena decolonial, pois promovem condições para a existência de 

relações dialógicas entre epistemologias distintas.  

Nesta perspectiva, por meio da ecologia de saberes emerge uma proposta 

educacional em prol do diálogo horizontal entre conhecimentos distintos, a qual evidencia o 
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enriquecimento que a diversidade de conhecimentos propicia ao processo de ensino e 

aprendizagem, pois confere inteligibilidade e intencionalidade às experiências sociais. Ao 

propor uma escola indígena substanciada na perspectiva da ecologia de saberes busca-se a 

utilização dos conhecimentos científicos de forma contra-hegemômica, por meio da 

interculturalidade crítica. Em uma educação intercultural os conhecimentos indígenas são 

valorizados e têm a mesma relevância que os conhecimentos científicos. A interculturalidade 

crítica como projeto político, epistêmico e social; a etnomatemática e a ecologia de saberes 

como campos de ensino e pesquisa; proporcionam a legitimidade de outras formas de 

conhecer e produzir conhecimentos, enriquecem e dão sentido aos processos de ensino e 

aprendizagem e contribuem para a construção de uma escola indígena mais próxima à 

realidade, interesses e necessidades dos povos indígenas. 

 A partir dessa perspectiva teórica e por meio de reflexões metodológicas – 

advindas da área da antropologia – a pesquisa foi desenvolvida em três etapas. Na primeira 

etapa, com o intuito de conhecer o contexto Javaé e a escola indígena, foram realizadas 

observações em alguns espaços da aldeia Canoanã e em especial, na escola indígena Tainá, e 

conversas com os professores. Esta etapa foi importante para compreender de forma mais 

abrangente o contexto vivenciado pelos Javaé e a realidade da escola indígena. A 

problemática que suscitou a partir dessa etapa orientou o planejamento e os objetivos da 

segunda etapa da pesquisa. 

 A segunda etapa consistiu na etnografia – realizada em três momentos de 

trabalho de campo na aldeia Canoanã (Ilha do Bananal – Tocantins, município de Formoso do 

Araguaia) nos meses de abril, maio e outubro de 2015 – com o intuito de compreender os 

conhecimentos etnomatemáticos dos Javaé presentes em seus saberes e fazeres do cotidiano. 

A análise e reflexão – à luz da etnomatemática – dos dados coletados nesta etapa, culminou na 

compreensão e sistematização de dois grupos de saberes Javaé, relacionados ao sistema de 

numeração e às pinturas corporais. A discussão desses conhecimentos próprios e sua 

importância na escola indígena foi o tema debatido entre os professores indígenas na 

realização de um grupo focal, na terceira etapa da pesquisa, realizada na aldeia Canoanã em 

maio de 2016. 

A investigação desenvolvida com o povo Javaé consistiu em uma pesquisa 

qualitativa de cunho etnográfico, a qual buscou desenvolver uma etnografia que valorizasse o 

diálogo na construção das representações da cultura e oportunizasse um espaço de visibilidade 

e relevância às reflexões e apontamentos dos professores Javaé em relação à educação escolar 
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indígena. Por esse viés foi desenvolvida a investigação e o processo de escrita da dissertação, 

a qual está dividida em cinco capítulos. 

O capítulo 1, Entre o mito e a história: a identidade Javaé, apresenta a história 

e características culturais, sociais e políticas do povo indígena que participou da pesquisa, os 

Javaé. A partir de um levantamento bibliográfico de etnografias realizadas com os Javaé 

desde o início do século XX, e da realização de um estudo de documentos históricos 

disponíveis em livros e sites, foi construída uma narrativa a fim de apresentar os aspectos 

históricos que marcaram o contato dos Javaé com os não indígenas, e o contexto vivenciado 

por eles atualmente. Na construção desse capítulo foi fundamental o estudo de trabalhos sobre 

os Javaé como os desenvolvidos por Fritz Krause (1911), André Toral (1992a), Oiara Bonilla 

(2000), Sônia Lourenço (2009), André Pin (2014) e principalmente as pesquisas de mestrado 

e doutorado de Patrícia Rodrigues (1993; 2008). 

O capítulo 2, Conhecimentos tradicionais indígenas: da invisibilidade à 

ecologia de saberes, promove discussões que problematizam questões sobre ser indígena na 

sociedade em que vivemos, os distintos modo de lidar e agir no mundo, os aspectos sociais 

que promovem a invisibilidade dos conhecimentos indígenas. Apresenta um breve histórico 

da educação escolar indígena no Brasil e evidencia perspectivas teóricas em relação à 

construção de uma escola indígena diferenciada. São apontadas reflexões relevantes para a 

compreensão e o desenvolvimento de estudos no âmbito da educação, com povos indígenas. 

O capítulo 3, Os caminhos trilhados no desenvolvimento da pesquisa, 

evidencia os aspectos metodológicos que guiaram o desenvolvimento da investigação. São 

apresentadas as três etapas realizadas durante a pesquisa, a descrição e alguns resultados das 

experiências de campo, assim como os aspectos que orientaram o processo de análise dos 

dados coletados.  

No capítulo 4, O sistema de numeração e as pinturas corporais Javaé, são 

analisados os dados coletados durante a realização da etnografia; os quais culminaram na 

discussão e sistematização de dois grupos de saberes próprios relacionados ao sistema de 

numeração Javaé e às pinturas corporais. Primeiramente, foi desenvolvida a análise e 

sistematização do sistema de numeração Javaé, e apresentadas outras formas próprias de 

contagem a partir do contato com o não indígena. Em seguida, é apresentadado um “acervo” 

de pinturas corporais próprias dos Javaé, as quais são retratadas sob a perspectiva da cultura. 

São propostas, também, reflexões relacionadas aos conhecimentos envolvidos no 
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desenvolvimento das pinturas Javaé, sendo evidenciados os conhecimentos etnomatemáticos 

utilizados. 

O capítulo 5, A etnomatemática na (re)construção das escolas indígenas 

javaé: um leque de possibilidades e contribuições, se constitui como uma proposta de 

capítulo conclusivo sobre a investigação realizada. A partir dos resultados da pesquisa 

apresentados no capítulo 4, propõem-se uma discussão – pelo viés dos olhares e reflexões dos 

professores indígenas – sobre a inserção dos conhecimentos próprios na escola indígena, em 

especial os conhecimentos etnomatemáticos. Por fim, são apresentados os apontamentos e 

desdobramentos da pesquisa. 
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Capítulo 1 
 

 

 

ENTRE O MITO E A HISTÓRIA: a identidade javaé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

1.1. As culturas do povo Inỹ 

 

No mito de origem do povo Javaé seus ancestrais viviam no Fundo das Águás – 

Berahatxi –, um local onde as doenças e a morte não assolavam. Apesar da facilidade e 

tranquilidade da vida no mundo subaquático, as restrições do ambiente despertaram o 

interesse dos habitantes do Berahatxi pelo desconhecido mundo terrestre. Nessa abertura para 

a alteridade, os povos começaram a sair do Fundo das águas e passaram a habitar o Ahana 

Òbira, que significa “o povo com a face de fora”, representando a saída dos humanos 

originais para o nível cosmológico terrestre. Como narra Patrícia Rodrigues sobre o mito de 

criação: 

 

Muito antes do mundo em que vivemos existir do modo como o conhecemos agora, 

dizem os Javaé, já havia povos diversos morando em um lugar abaixo dos leitos dos 

rios e lagoas, no Céu e também neste plano terrestre e visível, mas tudo era diferente 

de hoje. O sol estava no Céu, mas não iluminava a terra que habitamos nem o 

mundo abaixo das águas, só havia a escuridão. A vida abaixo das profundezas das 

águas era maravilhosa, as pessoas não passavam fome, viviam sempre jovens e 

bonitas, não precisavam trabalhar e nem morriam, pois tudo era mágico, bastava 

desejar comer e o peixe e a caça apareciam. Longe do sol, era um lugar bem mais 

fresco, às vezes até frio. Não havia doenças, brigas, mexericos e os filhos, assim 

como a comida, apareciam magicamente, conforme o desejo de cada um, sem 

necessidade de nenhum contato sexual. Era, portanto, um lugar sem afins, ninguém 

devia nada para ninguém, todos eram parentes entre si. Entretanto, apesar de tantas 

qualidades, o mundo subaquático, chamado Berahatxi, o Fundo das Águas, não era 

um lugar perfeito. Além da escuridão, havia muita lama até a altura dos tornozelos 

em todos os lugares, o que dificultava bastante a locomoção. Para alguns povos não 

havia outro tipo de comida que não fosse peixe e caça e, quando preparada, ficava 

um pouco crua, nunca totalmente cozida. A água para beber era também um pouco 

escura, não muito agradável. Por fim, não se conhecia o prazer do sexo. Então, como 

era de se esperar, aconteceu um dia que alguns moradores desse paraíso imperfeito 

fossem tomados pela curiosidade de conhecer o mundo terrestre que ficava acima de 

suas cabeças, e para o qual havia algumas passagens que passaram a ser utilizadas, 

em locais e momentos diferentes, pelos vários povos do Fundo das Águas. Apesar 

da diversidade entre eles, para todos a saída do quase-paraíso representou a 

passagem de um lugar subaquático fechado, “dentro”, com limites definidos, para 

um espaço “fora”, amplo e aberto, o nível terrestre em que habitamos agora, e que se 

mostraria igualmente fascinante, pelas novidades que seriam encontradas, e 

aterrorizante, pelos preços que seriam pagos por elas. (RODRIGUES, 2008, p.47-

48) 

 

O mundo terrestre – Ahana òbira – foi estruturado por Tanỹxiwè, o descendente 

do povo Ijèwèhè (um dos povos míticos que saíram do fundo das águas). Tanxỹxiwé, em sua 

caminhada mítica, conquistou o sol e organizou os povos que saíram do Berahatxi em 

sociedades. Segundo Rodrigues (2008, p.103) “São as conquistas do herói criador, de quem 

os Javaé se vêem como descendentes, que permitem o estabelecimento da estrutura espaço-
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temporal cósmica atual, incluindo a marcação dos ciclos do tempo e a configuração do 

espaço”. Outro local fundamental na cosmologia Javaé, é o mundo celeste, Biu Wètyky, “o 

corpo e a barriga do céu”, onde habitam os seres mágicos (LOURENÇO, 2009). 

 Na mitologia Javaé, o homem “branco” – o tori – tem seu lugar, sendo, assim 

como os Javaé, um dos povos descendentes dos Ijèwèhè, o contato com os não indígenas, por 

meio do processo de colonização, também está presente nos mitos. 

A origem Javaé da humanidade é contada em mitos que assinalam símbolos e 

estruturas sociais, culturais e políticas. Rodrigues (2008) no primeiro capítulo de sua tese de 

doutoramento descreve a complexa mitologia Javaé, e no decorrer do trabalho considera o 

discurso mítico como uma forma legítima de consciência histórica. Nos trabalhos sobre os 

Karajá, percebe-se que eles compartilham de um mito de origem semelhante aos Javaé, com 

algumas diferenças. 

Os Javaé, assim como os Karajá e Xambioá, se autodenominam povo Inỹ, que 

significa “gente” ou “ser humano”, utilizam também o etnônimo Itya Mahãdu (O Povo do 

Meio), onde o “meio” é o lugar em que vivem, entre os níveis subaquático e celeste 

(RODRIGUES, 2008, p.29). Esses povos compartilham de elementos culturais semelhantes, 

como a língua, as noções de parentesco, as organizações políticas e sociais e os rituais.  

No desenvolvimento de pesquisas realizadas sobre os Javaé e os Karajá, muitos 

autores, considerando a semelhança cultural, utilizaram dados etnográficos e análises 

aplicáveis aos dois grupos. Rodrigues (1993, p.8) em sua dissertação de mestrado sobre os 

Javaé aponta que “os Karajá como um todo (Karajá propriamente ditos, Xambioá e Javaé) 

formam um mesmo grupo culturalmente falando”.  Krause, considerado o primeiro a 

pesquisar elementos da cultura Javaé, após um longo período entre os Karajá, realizou uma 

visita a uma aldeia Javaé em 1908, relatando que “[...] a breve estada na aldeia me 

proporcionava boas perspectivas da vida desses índios, cuja cultura, idêntica a dos Karajá, me 

fora desde logo familiar.” (KRAUSE, 1941a, p.314). 

Apesar da unidade cultural em termos gerais, esses grupos enfatizam suas 

diferenças, reforçando a identidade étnica de cada um. As formas como se autodenominam 

marcam a “superioridade” em detrimento de como definem um ao outro. Os Javaé consideram 

os Karajá “inferiores” e vice-versa. 
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Tabela 1 - Autodenominação e denominação do Outro - Javaé e Karajá 

 

Os grupos étnicos que se autodenominam Inỹ, compõem o mesmo tronco 

linguístico Macro-Jê e língua Karajá, ramificando-se nos dialetos Karajá, Xambioá e Javaé 

(MELATTI, 1972). Há hipóteses nas etnografias antigas, que esses três grupos se originaram 

de um grupo maior. Em virtude da proximidade cultural e linguística, a comunidade científica 

nomeou a língua falada pelos Inỹ de Karajá, dando destaque para a etnia Karajá – e levando a 

crer que esse grupo é o representante das outras duas etnias (Xambioá e Javaé), ou que os três 

grupos compõem uma única etnia. 

 

Não se nota entre os Javaé, Karajá ou Xambioá – seja atualmente ou em tempos 

pretéritos – a necessidade de se denominarem enquanto um grupo único que se 

subdivide em três, pelo contrário, quando interpelados sobre o assunto fazem 

questão de se diferenciarem e pontuam que se trata de três grupos distintos. Há ainda 

questões ideológicas quanto à origem das etnias, em que cada uma afirma ser o 

grupo original do qual se desmembraram os demais. (ANDRADE, 2016, p.7-8) 

 

Nos mitos contados pelos anciões aos jovens Javaé, são eles o grupo original, o 

qual saiu primeiro do fundo das águas para habitar o nível terrestre. “Os Javaé não se 

percebem como um ‘subgrupo Karajá’, [...] mas como um povo único e como a principal 

 
Javaé Karajá 

 

 

Como os Javaé 

definem 

 

- Inỹ (gente/ser humano) 

- Inỹtyhy (gente de verdade) 

- Itya Mahãdu (O povo do meio) 

- Ahana Òbira Mahãdu (O povo 

com a face de fora) 

- Bero Biawa Mahãdu (O povo do 

rio companheiro/amigo) 

 

 

- Bero mahãdu (Povo do rio)  

- Iwa(k)yre (Aleijado) 

 

 

Como os 

Karajá 

definem 

 

 

- Ixỹju mahãdu 

(Estrangeiros/Menos humanos) 

 

- Inỹ (gente/ser humano) 

- Itya Mahãdu (O povo do meio) 

- Ahana Òbira Mahãdu (O povo 

com a face de fora) 

Fonte: Patrícia Rodrigues (1993; 2008). 
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fonte cultural e linguística da qual os Karajá e Xambioá se nutriram” (RODRIGUES, 2008, 

p.30). 

Durante a experiência de campo e nas etapas desenvolvidas com os professores 

indígenas nas aldeias e na UFG, as semelhanças e diferenças de determinados conhecimentos 

entre Javaé e Karajá foram marcadas nos discursos dos indígenas. Numa conversa com o 

professor Samuel Saburua Javaé, sobre o sistema de numeração tradicional, ele disse que “o 

número 1 para os Javaé chama lohoji em inyrybè
6
, mas no Karajá eles dizem sohoji”. 

No século XIX, os Karajá estabeleceram relações com os não-indígenas, posição 

diferente tomou os Javaé, decidindo viver afastados dos tori (homem branco). Essas relações 

estabelecidas com a sociedade envolvente representaram uma abertura aos pesquisadores e o 

envolvimento dos Karajá na política brasileira. “[...] os Karajá adentraram de forma 

expressiva no cenário político nacional como aliados. Exemplos marcantes dessa inserção se 

deu na década de 1950, decênio em que foram efetivadas as políticas expansionistas do 

governo Juscelino Kubitschek” (ANDRADE, 2016, p.17). 

Nesse sentido, os Karajá se destacaram no cenário nacional, intensificando a 

procura de viajantes e pesquisadores pela cultura do povo Inỹ – o qual passou a ser conhecido, 

principalmente, pelo viés da cultura Karajá. Com a difusão, pela mídia, das praias do rio 

Araguaia e do “exotismo” Karajá, os Javaé pela semelhança cultural são definidos, muitas 

vezes, também como Karajá. “Os Itya Mahãdu ou Inỹ são comumente referidos na 

bibliografia como Javaé ou Karajá. Para os Javaé, nomeá-los como Karajá é incorreto, pois 

enfatizam que seus rituais, parentesco e lugares míticos também são diferentes dos Karajá e 

Xambioá” (LOURENÇO, 2009, p.9). Esse contexto gerou uma busca ainda maior dos Javaé 

em marcar a diferença étnica e evidenciar a identidade do grupo. 

Andrade (2016) aponta que esse entendimento dos Karajá, Javaé e Xambioá 

representarem – do ponto de vista ocidental – um único povo, não é coerente entre eles, sendo 

utilizado pela sociedade envolvente para facilitar a definição de políticas indígenas e a 

produção de conhecimento. Diante disso, apesar das semelhanças entre esses povos, há a 

necessidade política e social de reforçar as diferenças culturais em prol de legitimar a 

identidade e os direitos de cada um.  

A tensão marcada por essa necessidade de evidenciar as diferenças está presente 

na relação dos Inỹ com a sociedade envolvente, o que não prejudica as relações históricas e 

atuais de afinidade e reciprocidade entre esses povos. Nas festas tradicionais dos Javaé, 

                                                 
6
 Inyrybè é o nome tradicional da língua indígena, Iny (gente) e rybè (língua).  



27 

 

muitos Karajá atravessam a Ilha do Bananal para comemorar com seus “parentes”. Há 

casamentos entre eles, dentro de aldeias Javaé moram alguns Karajá e o contrário também 

acontece. 

 

 

1.2. As terras da Iha do Bananal 

 

Os Karajá são moradores imemoriais do médio curso do Rio Araguaia, habitando 

a parte norte da Ilha do Bananal, e no século XIX parte do grupo passou a ocupar também a 

região sul. Os Javaé habitam a parte leste e o interior da ilha e afluentes do rio Javaés, e os 

Xambioá habitam o trecho encachoeirado do baixo Araguaia, numa porção ao norte da ilha 

(RODRIGUES, 1993; 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Foto: Gabriela Camargo, Aldeia Canoanã (TO), 2015 

 

A Ilha do Bananal – conhecida pelos Javaé por Inỹ Olona (o lugar onde surgiram 

os Inỹ) ou Ijata olona (o lugar onde surgiram as bananas) – está localizada no estado do 

Tocantins, banhada pelo rio Araguaia (Berohokỹ – grande rio) e seu braço menor, rio Javaés 

(Bero biawa – rio companheiro/amigo), é a maior ilha fluvial do planeta, com 

aproximadamente 20.000 km². Ao lado leste da ilha, encontram-se os munícipios do estado do 

Figura 1 - O Rio Javaés - Bero biawa - na Ilha do Bananal. 
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Tocantins, e ao lado oeste o estado do Mato Grosso. Tem o clima tropical, uma fauna e flora 

diversificada, representando a transição entre o cerrado e a floresta amazônica. As estações 

são marcadas pelas características do inverno (beorá) – de novembro a abril – período de 

chuvas, em que o rio enche; e do verão (wyra) – de maio a outubro – período de seca, em que 

em certos pontos é possível atravessar o rio Javaés a pé.  A riqueza de diversidade de sua 

fauna e flora delineia o calendário utilizado pelos Javaé para desenvolver as atividades na 

comunidade indígena (como a pesca e caça tradicional, os rituais, e o trabalho na roça), pois 

cada época do ano é marcada por fenômenos típicos – em julho os tracajás (espécie de 

tartaruga) colocam seus ovos e ocorre a piracema (subida dos peixes) em abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigues (2008, p. 40) 

  

Figura 2 - Mapa do Rio Araguaia e Ilha do Bananal no Brasil. 
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As enchentes são características marcantes da região, na época de chuvas 90% da 

ilha fica submersa. Essas enchentes tiveram um importante papel na história da Ilha do 

Bananal, pois dificultaram a realização de diversos projetos que causariam impactos 

ambientais e culturais (RODRIGUES, 1993). 

Com o objetivo de proteger o ecossistema da Ilha do Bananal, em 1959 foi criado 

o Parque Nacional do Araguaia
7
 compreendendo a totalidade do território da ilha (2.000.000 

hectares). Em 1971, o decreto nº 68.873 alterou a área do Parque Nacional do Araguaia para 

460.000 hectares, os novos limites do Parque foram estabelecidos com a criação do Parque 

Indígena do Araguaia. 

Os Javaé enfrentaram problemas com a terra indígena, pois a aldeia de Boto 

Velho fazia parte do Parque Nacional, que tinha como responsável o atual IBAMA (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Em consequência disso, 

eram proibidos, aos indígenas, a pesca, a caça, o desmatamento de áreas para fazer roças, 

gerando além desses transtornos, conflitos com os fiscais do IBAMA.  

Por meio do decreto de 14 de abril de 1998 foi homologada a demarcação da 

Terra Indígena Parque do Araguaia (1.358.500 hectares). No art 1° do decreto “Fica 

homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio - 

FUNAI, de terra indígena destinada à posse permanente dos grupos Indígenas Ava-Canoeiro, 

Javaé, Karajá e Tapirapé” (BRASIL, 1998). 

Em 2006 foi homologada a demarcação da Terra Indígena Inãwébohona, a qual 

ocupa 377.114 hectares do território pertencente ao Parque Nacional do Araguaia. Essa 

sobreposição modificou a administração do Parque, o mesmo decreto atestou que “O Parque 

Nacional do Araguaia será administrado em conjunto pela Fundação Nacional do Índio - 

FUNAI, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA e pelas Comunidades Indígenas Javaé, Karajá e Avá-Canoeiro” (BRASIL, 2006).  

 

  

                                                 
7
 Parque nacional é uma área destinada à preservação ambiental, administrada pelos órgãos responsáveis pela 

política do meio ambiente. Dentro de um Parque Nacional os índios são considerados “predadores”, porque 

fauna e flora adquirem status de peças de museu, devendo ser mantidas intocáveis a qualquer preço. Já o Parque 

Indígena corresponde à terra onde é garantido aos índios o usufruto dos recursos naturais, de acordo com suas 

tradições. (RODRIGUES, 1993, p. 34) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dsn%2014-04-8-1998?OpenDocument
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  Fonte: Rodrigues (p. 172, 2008) 

 

Figura 3 - Mapa de delimitação da terra indígena Parque do Araguaia. 
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Em 4 de novembro de 2010 a Presidência da República, por meio de um decreto, 

declara a Terra Indígena Utaria Wyhyna/Iròdu Iràna como posse dos povos indígenas Karajá e 

Javaé. Ocupa uma área de 177.466 hectares ao norte da ilha, e apesar de ter sido declarada 

terra indígena em 2010, ainda não foi homologada. Em virtude dessas demarcações o Parque 

Nacional do Araguaia ficou completamente dividido pelas terras indígenas Inãwébohona e 

Utaria Wyhyna/Iròdu Iràna, as quais sobrepõem 67,85% e 32,15% do território do Parque, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: adaptação do mapa disponibilizado no site da FUNAI 

  

Figura 4 - Mapa da situação fundiária das terras indígenas na 

Ilha do Bananal 

http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-indigenas/4307
http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-indigenas/4307
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O mapa
8
 acima apresenta a situação das Terras Indígenas localizadas na Ilha do 

Bananal atualmente. Em amarelo estão as terras indígenas Parque do Araguaia e Iñawèbohona 

representando as terras regularizadas, as quais foram homologadas e registradas em cartório 

em nome da União. Em verde se encontra a terra indígena Utaria Wyhyna/Iròdu Iràna, que 

representa as terras demarcadas pelos estudos da FUNAI, essa terra como foi dito acima já foi 

declarada, faltando apenas sua homologação por meio de decreto presidencial. Os círculos 

pequenos com traçados verdes na parte inferior direita do mapa representam as terras 

indígenas que estão em fase de identificação, os grupos indígenas entraram com processo para 

demarcar essas terras tradicionais, e nesta fase, são realizados estudos que fundamentem a 

delimitação e identificação da terra indígena. 

 

 

1.3. A história do povo Javaé 

 

Povos e povos indígenas desapareceram da face da terra como consequência do que 

hoje se chama, num eufemismo envergonhado "o encontro" de sociedades do Antigo 

e do Novo Mundo. Esse morticínio nunca visto foi fruto de um processo complexo 

cujos agentes foram homens e microorganismos, mas cujos motores últimos 

poderiam ser reduzidos a dois: ganância e ambição, formas culturais da expansão do 

que se convencionou chamar o capitalismo mercantil. Motivos mesquinhos e não 

uma deliberada política de extermínio conseguiram esse resultado espantoso de 

reduzir uma população que estava na casa dos milhões em 1500 aos parcos 200 mil 

índios que hoje habitam o Brasil. (CUNHA, 1992, p.12) 

 

O “descobrimento” do território brasileiro pelos europeus culminou em 

exploração, escravidão e morte dos povos que aqui habitavam. O desaparecimento de 

inúmeras etnias; os conflitos, expedições violentas e epidemias que exterminaram aldeias 

inteiras; os aldeamentos e presídios, perseguição, trabalho escravo e maus tratos; a 

catequização e tentativas de assimilação. Contextualizam a história do contato dos europeus 

com os indígenas brasileiros; cada povo vivenciou esse “encontro” de forma distinta, 

entretanto, esses povos, em sua maioria, não existem mais para que possam contar suas 

histórias. 

O contato dos Javaé com os não indígenas foi pressentido pelos seus 

antepassados. Rodrigues (2008, p.108) aponta que para os Javaé “antigos” (hỹkỹna mahãdu) o 

                                                 
8
 Recorte do mapa que mostra a situação fundiária atual das terras indígenas do Brasil. Disponível em: 

<http://www.funai.gov.br/index.php/servicos/geoprocessamento>. Acesso em: 02 mar. 2016 

 

http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-indigenas/4307
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wòòtòko, uma espécie nova de pomba que não era conhecida por eles, começou a aparecer na 

região; o pássaro estranho representou o presságio sobre a chegada dos “brancos”. Lourenço 

(2009) apresenta o mito de contato dos Javaé com Toriuhu, os primeiros colonizadores. Na 

mitologia Javaé, Tòlòra é um dos grandes ancestrais desse povo, um líder considerado 

conciliador, pacificador; o mito foi relatado à pesquisadora por uma indígena Javaé.  

 

Toriuhu (branco estrangeiro) matavam, cortavam as cabeças, até que conseguiram 

voltar. Toriuhu chegou em Marani Hãwa [...] O grupo de Tòlòra falou “Pessoas 

estranhas estão chegando”. Não conheciam, por isso chamavam assim. Alguns 

meninos flecharam toriuhu que falavam em morte, mataram os meninos. Os pais 

morreram também e os inỹ falavam “Que povo é esse que está matando a gente?” 

[...] Tinha outro Tòlòra que balearam o joelho com arma de fogo. Ficou baleado 

escondido, enquanto toriuhu morava  aqui. [...]  E mataram todos, ficou só Tòlòra, e 

toriuhu foi embora cantando. E Tòlòra ouvia, ficou o silêncio. [...] Ele estava 

sozinho na estrada de Aruanã, só com os pássaros, lembrando dos pais, de quando 

era criança nova, o povo da aldeia acabou. E foi para outro lugar. Criou novamente 

Kanoanõ Mahãdu, encontrou inỹ em Imotxi e ficou lá mesmo. (LOURENÇO, 2009, 

p.156) 

 

De acordo com Quintela (2004) a primeira expedição em Goiás foi em 1592, 

liderada por Sebastião Marinho
9
. Os bandeirantes paulistas estavam em busca de escravos 

indígenas; foram realizadas inúmeras bandeiras paulistas na região de Goiás durante o século 

XVII e XVIII. Rodrigues (2008, p.114) aponta a possibilidade que, em meio às bandeiras 

realizadas durante a primeira metade do século XVIII, “o ataque devastador a vários grupos 

referido nas narrativas míticas dos Javaé tenha sido o realizado pelas bandeiras de Antônio 

Pires de Campos”. O Coronel Pires de Campos era conhecido pelas barbaridades e grande 

mortandade em suas expedições contra inúmeros grupos indígenas. Provavelmente, os 

acontecimentos narrados no mito acima foram vivenciados pelos Javaé durante essas 

bandeiras paulistas. 

No século XVIII foram realizadas diversas expedições com o objetivo de 

encontrar metais preciosos, em especial o ouro. 

 

Após a instalação da Capitania de Goiás em 1749, em pleno ciclo do ouro (1722-

1822), englobando os atuais estados de Goiás e Tocantins depois de ser 

desmembrada da imensa Capitania de São Paulo, teve início a política de 

aldeamentos, caracterizada pelo alojamento e catequização dos índios da região em 

aldeamentos auxiliados por prisões. [...] A concentração de índios em núcleos 

populacionais controlados pelos colonizadores liberava grandes áreas para as frentes 

de expansão e os aldeamentos. (RODRIGUES, 2008, p.115-116) 

                                                 
9
 Quintela (2004) apresenta as considerações de diversos autores sobre a bandeira comandada por Sebastião 

Marinho. Tais considerações apontam a bandeira de Marinho como a primeira a chegar em terras goianas, a qual 

teria descoberto ouro ao norte de Vila Boa; e não há informações se houve a captura de índios. 
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Rodrigues (2008) aponta que nesta época, em Goiás, a política se baseava nos 

aldeamentos e escravidão dos indígenas e extermínio dos mais resistentes. Os bandeirantes 

realizavam expedições para dizimar aldeias inteiras de povos considerados “feras”. Em busca 

de impulsionar o comércio, a agricultura, a pecuária, e descobrir novas minas de ouro, as 

bandeiras abriam estradas “tirando” as populações tradicionais do caminho, liberavam os rios 

da interferência dos indígenas e utilizavam os sobreviventes como mão de obra escrava. 

 
Enquanto as autoridades paternalistas de Lisboa ou os governadores de Vila Boa de 

Goiás decretavam a cristianização e "civilização" para convencer os índios a se 

aldearem como filhos e vassalos, as milícias locais, bandeiras e colonos armados 

procuravam "desinfestar" a capitania daqueles que chamavam de "feras" e escravizar 

suas mulheres e filhos. Quaisquer que fossem as diretrizes de Lisboa, a busca de 

riquezas minerais, fazendas e escravos índios orientava a política indigenista em 

Goiás, levando a uma violenta resistência ou fuga dos atacados e escravizados 

(KARASCH, 1992, p.397). 

 

Por volta da década de 1770, a exploração do ouro entrou em decadência em 

Goiás, além disso, poucos imigrantes europeus foram morar na região e a economia da 

Província estava em declínio. As novas estratégias utilizadas pelo governo da Província para 

povoar Goiás e impulsionar a agricultura e criação de gado, envolviam a mão de obra escrava 

dos indígenas e a imposição da cultura europeia a fim de extinguir seus costumes “bárbaros”. 

Nesta perspectiva, com o intuito de “pacificar” e “civilizar” os indígenas, além de descobrir 

novas minas, o governador de Goiás (no período de 1770 à 1778) – José de Almeida 

Vasconcelos, conhecido como Barão de Mossâmedes – ordenou que as bandeiras oficiais da 

capitania fossem “brandas” e conquistassem a confiança dos indígenas. 

De acordo com Rodrigues (2008), em 1774 a expedição de José Machado chegou 

à Ilha do Bananal, na qual foram encontrados os povos Karajá e Javaé. Em 1775, o alferes 

José Pinto da Fonseca chegou a ponta meridional da ilha com o intuito de encontrar ouro na 

região e estabelecer relações com os habitantes locais. Fonseca foi o primeiro a produzir um 

relato escrito sobre o contato com os Karajá e Javaé, estimando a quantidade de 9000 

indígenas das duas etnias vivendo na ilha, “lembrando que os 9.000 Karajá e Javaé estimados 

pelo Alferes Pinto da Fonseca, em 1775, já eram os sobreviventes dos massacres anteriores 

promovidos pelos bandeirantes paulistas” (RODRIGUES, 2008, p. 137). Em sua carta oficial 

de 1° de maio de 1775, o alferes Fonseca menciona que os índios encontrados estavam 

traumatizados com as mortes e os maus tratos vivenciados com a bandeira de Antônio Pires 

de Campos. Fonseca descreve os relatos dos indígenas sobre a referida bandeira: 
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Haverá vinte e tantos anos que a este continente veio o defunto Antonio Pires de 

Campos, paulista, e tratando a esta nação debaixo de paz e amizade por alguns dias, 

no fim d’elles lhes deu de improviso aldêa, não dando vida nem ainda aos próprios 

inocentes, de cujos gemidos ainda hoje soam os echos nos ouvidos d’estes 

miseráveis, não podendo referir estas justas queixas sem que as lagrimas 

testemunhem a sua dor: feito este estrago, apanhou muitos prisioneiros, que 

conduziu em correntes para seus captivos, [...] passou a crueldade d’este homem a 

mandar pelo caminho amarrar estes prisioneiros em árvores, fazendo dar-lhes por 

divertimento muitos açoites. [...] Pelas fazendas do sertão trocou muita d’esta gente 

por gado e cavallos, e a maior parte fugiu para a sua pátria, publicando n’ella a 

tyranuia dos brancos. (FONSECA, 1846, p. 378) 

 

A princípio Fonseca, ao chegar na Ilha do Bananal em 1775, distribuiu presentes 

para os indígenas a fim de convencê-los que não lhes faria mal como os bandeirantes 

paulistas; realizou reuniões com os Karajá nas praias do Araguaia e estabeleceu relações de 

paz também com os Javaé, os quais ficaram sabendo da notícia sobre a chegada de Fonseca 

por meio dos Karajá. Fonseca visitou aldeias Karajá e a uma aldeia Javaé, e os dois grupos 

indígenas juraram fidelidade e vassalagem ao rei de Portugal. 

 
Além dos Akroá, os Xakriabá, Karajá e Javaé juraram "fidelidade" e aliança, 

declarando sua sujeição a sua majestade, que nessa conquista ganhou 8 mil vassalos. 

Os Xakriabá foram instalados na aldeia de Santa Anna do rio das Velhas, enquanto 

os Karajá e Javaé foram situados em Nova Beira na ilha de Sant'Anna (Bananal). 

(KARASCH, 1992, p. 400) 

 

Na expedição liderada por Fonseca, os Karajá e Javaé foram “pacificados”
10

 e 

instalados no aldeamento de Nova Beira
11

 na Ilha do Bananal; os bandeirantes convenciam os 

indígenas a participar dos aldeamentos por meio de presentes e falsas promessas (proteção, 

auxílio e amizade).  Em 1776, o governador de Goiás enviou uma expedição ao rio Javaés 

para fundar o presídio de São Pedro do Sul, localizado próximo ao aldeamento de Nova Beira, 

que ajudou a manter a paz na região, contudo não durou por muito tempo. 

José de Vasconcelos permaneceu governador de Goiás até 1778, os governadores 

que o sucederam não deram continuidade à pacífica política indigenista. Em 1780, o novo 

governador da Província de Goiás transferiu cerca de 800 Javaé e Karajá para o aldeamento 

de São José de Mossâmedes
12

, extinguindo assim, a aldeia de Nova Beira e o presídio de São 

Pedro do Sul. Mossâmedes foi refundado em 1775 e considerado um aldeamento modelo. 

                                                 
10

 Neste trabalho o termo pacificar está sendo utilizado no sentido de estabelecimento de relações pacíficas entre 

grupos indígenas e não indígenas. 
11

 Ver a localização dos aldeamentos e presídios no mapa da figura 6. 
12

 Observar no Mapa da figura 6 a distância entre o aldeamento de Nova Beira e o aldeamento de São José de 

Mossâmedes (em linha reta a distância é de aproximadamente 530 km). Uma grande quantidade de indígenas, 
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Esse aldeamento representaria a possibilidade de mudanças dos povos indígenas, 

obviamente atreladas ao seu controle e subjugo. Seria, segundo o discurso, uma 

“Universidade” para os que quisessem aldear, havendo a possibilidade de uma 

aprendizagem humanística, com mestres e mestras responsáveis por essa formação e 

pelo ensino de variados ofícios. [...] Simultaneamente à imposição de novos hábitos 

para se chegar à “civilização” – que, grosso modo, correspondia ao controle dos 

naturais e as consequentes possibilidades de exploração, ocupação e urbanização do 

território – muitas barbaridades foram perpetradas (BOAVENTURA, 2007, p. 194-

195). 

 

 

Fonte: Boaventura (2007, p.242), encontrada também em Karasch (1992, p. 403). 

 

Mossâmedes foi um dos maiores e mais importantes aldeamentos na região de 

Goiás, contava com uma grande infra-estrutura e tinha como objetivo “europeizar” os 

indígenas, transformando-os em cristãos, conhecedores dos “bons costumes”, e trabalhadores. 

A má administração do aldeamento, aliada aos maus tratos sofridos pelos indígenas, geraram 

fugas, conflitos e mortes. 

  

                                                                                                                                                         
entre eles estavam Javaé e Karajá, foram transferidos para o aldeamento de Mossâmedes a uma extensa distância 

do aldeamento que estavam, em Nova Beira. Uma viagem assim, realizada no contexto do século XVIII, 

provavelmente foi responsável por doenças, maus tratos e um significativo número de mortes entre os indígenas.    

Figura 5 - Perspectiva do aldeamento de Mossâmedes. 
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 Fonte: RODRIGUES (2008, p.113) 

Figura 6 - Mapa dos Aldeamentos e Presídios do século XVIII e XIX 



38 

 

 

De acordo com Rodrigues (2008) nos mitos Javaé o presídio e o aldeamento de 

Nova Beira não foram citados, já o aldeamento de Mossâmedes apareceu nos relatos sobre o 

ataque dos bandeirantes aos povos da ilha. 

 
[...] índios Javaé e Kyrysatyhy (os Xavante) teriam sido levados para um lugar 

chamado ‘Janirataba’, próximo à cidade de Goiás Velho, onde os índios 

organizaram-se e chegaram a realizar o ritual Iweruhukỹ. Em Janirataba eles foram 

escravizados, as mulheres estupradas, e depois o local extinguiu-se. (RODRIGUES, 

2008, p.121) 

 

Pela localização de Janirataba relatada no mito, é bastante provável que seja 

outro nome dado ao aldeamento de São José de Mossâmedes. O aldeamento de Mossâmedes, 

no fim século XVIII, se esvaziou devido às mortes e fugas dos indígenas que lá se 

encontravam, sendo reerguido no início do século XIX para receber os Kayapó. 

 

Depois de muitas mortes por doenças (principalmente uma epidemia de sarampo), 

transferências, maltratos das guarnições militares e o abandono governamental aos 

subsídios para os aldeamentos, os sobreviventes apressaram-se em retornar às suas 

aldeias até o final da primeira década do século XIX (TORAL, 1992a, p.54). 

 

De acordo com o antropólogo André Toral, no século XIX, após as experiências 

de violência e morte vivenciadas nos aldeamentos, os Javaé optaram pelo “isolamento” em 

relação aos não indígenas, vivendo em aldeias no interior da Ilha do Bananal. Os Javaé 

mantinham relações com outros grupos indígenas, principalmente com os Karajá, pela 

proximidade geográfica e cultural. Tinham informações sobre os acontecimentos e relações 

dos não indígenas com os índios por meio dos Karajá, com os quais praticavam o escambo, 

trocando alimentos e artefatos por objetos dos não indígenas como machados e facões. O 

antropólogo Ehrenreich desenvolveu pesquisas com os Karajá em 1888, e obteve informações 

sobre os Javaé, “Ehrenreich menciona o receio dos Javaé em relação a doenças contagiosas e 

o desejo por instrumentos de ferro, obtidos através dos seus vizinhos Karajá, que por sua vez 

os recebiam em troca da lenha para os vapores” (RODRIGUES, 2008, p. 135).  

No início do século XX, o etnógrafo alemão Fritz Krauze realizou estudos sobre 

os Karajá e Javaé, no qual visitou aldeias dos dois grupos. Dos Javaé “sabia apenas que 

morava na parte norte da ilha do Bananal, às margens de uma grande lagoa que desagua no 

braço oriental do Araguaia. Não haviam sido visitados por explorador algum.” (KRAUSE, 

1941a, p.299). De acordo com Krause, 
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Os Xavajé são mencionados pela primeira vez, como Javaes e Javahes, por Fonseca 

em 1773, que os encontrou como visitantes entre os Karajá. (Ignoro se Pinto Gaia os 

menciona). Desde então ficaram conhecidos sob essa denominação. São, mais tarde, 

mencionados por Vasconcelos-Fonseca, em 1774, Cunha Matos em 1842, Castelnau 

em 1844, Spinola em 1879, Ehrenreich em 1888, Coudreau em 1896-97, sem que 

algum destes autores com exceção do primeiro, tenha novamente entrado em 

contacto direto com eles.” (KRAUSE, 1941b, p.186) 

 

Em 1908, Krause foi o primeiro pesquisador a contatar e estudar o povo Javaé e 

sua cultura, durante a realização de sua pesquisa na Ilha do Bananal, conseguiu – com muitas 

dificuldades e após várias tentativas – visitar uma aldeia Javaé durante três dias. Esse fato só 

foi possível pela ajuda que o pesquisador teve de alguns índios Karajá, que o guiaram até uma 

aldeia Javaé e mediaram a visita e as negociações (trocas de objetos ocidentais por objetos 

tradicionais dos Javaé). 

Em seus relatos Krause menciona que foi muito bem recebido pelos Javaé, com 

comida farta e rituais de boas vindas e evidencia a forte semelhança cultural desse povo com 

os Karajá. Apesar de bem recebido, os Javaé dificultaram sua visita à outras aldeias do grupo. 

A partir das experiências que teve entre os Karajá e a visita aos Javaé, Krause afirma que: 

 
Os Xavajé são seus parentes [dos Karajá], falam a mesma língua e possuem a 

mesma tatuagem tribal. Mantem relações pacíficas com os Karajá, havendo 

casamentos entre estes e aqueles; há, principalmente, uma imensa troca de 

mercadorias entre eles. [...] São tidos, entre os Karajá, como ricos em enfeites e 

gêneros alimentícios, motivo pelo qual, em época de penúria, os Karajá 

frequentemente vão morar com eles (KRAUSE, 1943, p.188). 

 

Até o fim do século XIX, os Javaé viveram um relativo “isolamento” em relação à 

sociedade envolvente, pois tinham os Karajá como intermediários entre as relações com os 

não indígenas; contexto modificado no século XX com o estabelecimento de relações de 

contato direto com a sociedade envolvente. 

 

 

1.4. O território Javaé e a invasão dos não indígenas (tori) 

 

O início do século XX consistiu em um período crítico para as populações 

indígenas, as frentes de expansão provocavam conflitos com os índios, além da disseminação 

de epidemias, gerando maus tratos e um grande número de mortes, em tal proporção que, em 

1908, no XVI Congresso dos Americanistas, Viena, Áustria, o Brasil fora acusado de 
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massacre aos índios
13

. Nesse contexto, visando a “proteção” das populações indígenas, foi 

criado, em 1910, o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais 

(SPILTN)
14

, que buscava: 

 

[...] controlar os conflitos entre as populações indígenas e a sociedade nacional 

envolvente, o que se imaginava alcançar com a garantia de reservas específicas para 

a sua manutenção, bem como com a instrumentalização material e intelectual dos 

indígenas para o trabalho. [...] Proteger, no sentido estipulado pelas autoridades do 

SPI, não significava necessariamente defender direitos sobre territórios auto 

reconhecidos como tradicionais pelos indígenas e/ou a manutenção de sistemas 

socioculturais particulares e específicos de cada grupo étnico. Na concepção das 

autoridades políticas e militares da República Velha (que de certa maneira teve 

continuidade no Estado Novo), a proteção oferecida pelo SPI aos indígenas deveria 

estar intimamente atrelada aos interesses da sociedade nacional, integrando-os e 

vinculando-os através de estratégias de atração e confinamento em locais 

específicos, determinados de acordo com o interesse de uma classe política e 

econômica dominante, de onde deveriam tirar seu sustento, amparados pelo “abraço 

amigo” do governo federal. (NÖTZOLD; BRINGMANN, 2013, p. 148) 

 

Em suas primeiras ações, o SPI organizou expedições de reconhecimento da Ilha 

do Bananal, com o intuito de visitar todos os grupos indígenas existentes na ilha. Em 1911, 

três anos após a visita de Fritz Krause, se deu o primeiro contato do SPI com os Javaé, quando 

foram visitadas seis aldeias do grupo no interior da ilha e estimados 600 habitantes. As 

primeiras visitas do SPI às aldeias Javaé foram responsáveis por alastrar epidemias que 

dizimaram grande parte da população de aldeias como Imotxi e Marani Hawã. 

 
Os Javaé ainda lembram quando alguns moradores do Wariwari foram até Imotxi, 

acompanhados dos missionários que queriam visitar outras aldeias, e encontraram 

apenas os vestígios dos corpos que foram enterrados pelos sobreviventes depois da 

partida dos funcionários do SPI. (RODRIGUES, 2008, p.150) 

 

De acordo com Rodrigues (2008) as expedições do SPI ocorreram na mesma 

época em que os missionários buscavam catequizar os indígenas. As expedições dos 

missionários chegavam às aldeias Javaé distribuindo “presentes” (instrumentos de ferro, 

rapadura, roupas), eram bem recebidos e tentavam convencer os indígenas a se batizarem. 

Inúmeras expedições com o intuito de catequizar e evangelizar (missionários adventistas do 

sétimo dia) os Javaé foram realizadas durante o século XX; impondo crenças e princípios 

contrários à cosmologia Javaé.  

                                                 
13

 Informações retiradas do texto sobre o Serviço de Proteção ao Índio disponibilizado no site do Instituto 

Socioambiental. Disponível em: < https://pib.socioambiental.org/pt/c/politicas-indigenistas/orgao-indigenista-

oficial/o-servico-de-protecao-aos-indios-(spi)> Acesso em: 01 maio 2016. 
14

 Em 1918, o SPI foi separado da Localização de Trabalhadores Nacionais. 
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Na década de 1930, as terras da ilha do Bananal começaram a atrair um grande 

número de criadores de gado, mineradores, pescadores e caçadores. A ilha foi sendo ocupada 

por não índios de forma lenta atingindo o auge na década de 1980. “A penetração na ilha do 

Bananal se deu majoritariamente pelo lado oriental, ou seja, atravessando o rio Javaés” 

(Rodrigues, 1993, p.26). De acordo com Rodrigues (1993), os moradores da região vieram, 

em sua maioria, do Maranhão, Piauí, e antigo Goiás; pelo fato desses estados se localizarem à 

leste da ilha, a entrada dos não indígenas na terra indígena ocorreu principalmente pelo rio 

Javaés. 

A ocupação da Ilha do Bananal por não indígenas se intensificou com o 

movimento político Marcha para o Oeste, lançado pelo presidente Getúlio Vargas, em 1938. 

Em 1940, Vargas visitou a aldeia Karajá Santa Isabel do Morro, onde foi recebido também 

pelos Javaé. Segundo Patrícia Rodrigues: “O Araguaia foi escolhido a partir de então para ser 

o ponto de partida do movimento de interiorização do país conhecido como a Marcha para o 

Oeste[...]”(RODRIGUES, 2008, p. 156). Esse movimento visava o povoamento, urbanização 

e desenvolvimento do Brasil central; construindo estradas, fundando vilarejos e estimulando a 

migração de pessoas para a região. 

Na Ilha do Bananal, devido aos pastos naturais e a descoberta de minas de cristais, 

a agropecuária e a mineração foram as principais atividades que estimularam a migração e 

ocupação da Ilha e das regiões próximas por parte dos não indígenas. Logo começaram a 

surgir os povoados e a fundação de vilarejos, como Formoso do Araguaia e Sandolândia – que 

atualmente são as cidades mais próximas das aldeias Canoanã, Barreira Branca e São João. 

Nesse processo de ocupação e exploração da região central do Brasil, fazendeiros e 

empresários se apossaram de porções significativas de terra dentro da ilha e em suas 

redondezas. Pessoas de baixa renda migraram de outras regiões para a Ilha do Bananal em 

busca de sobrevivência e oportunidades de trabalho. Os Javaé, considerados “pacíficos” e 

receptivos pelos pesquisadores e imigrantes, passaram a vivenciar relações de tensão com os 

não indígenas, além da diminuição da população devido às epidemias. 

 
Com a chegada das frentes de expansão à região oriental do braço menor do 

Araguaia, nas décadas de 30 e 40, aproximadamente, a consequência imediata sobre 

os Javaé foi a redução do território de ocupação tradicional e a dizimação de aldeias 

inteiras, em consequência das doenças desconhecidas. (RODRIGUES, 1993, p.29) 

 

Toral (1992a) relatou que na década de 1940 os Javaé sofreram epidemias de 

crupe, sarampo e gripe, que matou mais da metade da população. Outra consequência do 
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aumento de não indígenas na Ilha do Bananal foi a restrição dos territórios das aldeias e roças 

utilizados pelos Javaé. Essa restrição do território tradicional foi fortemente vivenciada pelos 

Javaé da aldeia de Canoanã (que nessa época estava localizada na margem fora da Ilha do 

Bananal), os quais foram expulsos de suas terras na década de 1950, em virtude da instalação 

de uma fazenda no lado leste do rio Javaé bem próxima de onde se localizava a aldeia 

Canoanã. “O novo proprietário das terras iniciou o desmatamento do local, a plantação de 

capim para pasto e instalou um barracão vizinho à aldeia Canoanã, cujos empregados 

assediavam sexualmente as mulheres Javaé” (RODRIGUES, 2008, p. 159). Após os conflitos 

em Canoanã e as agressões físicas sofridas pelos indígenas, estes foram pedir ajuda ao SPI, no 

Posto Indígena (PI) Damiana da Cunha fundado em 1952 na atual aldeia Barreira Branca. Os 

problemas não foram resolvidos e os indígenas de Canoanã foram “obrigados” a mudar o 

local da aldeia para a outra margem do rio, dentro da ilha. 

Nas décadas de 1970 e 1980, no auge da migração de habitantes de outros 

municípios para Ilha do Bananal, a população Javaé chegou à quantidade de 286 pessoas. As 

doenças desconhecidas e os conflitos com não indígenas (fazendeiros, posseiros, fiscais do 

IBAMA, entre outros) fizeram com que aldeias inteiras fossem dizimadas. 

 
Os criadores [de gado] espalham-se rapidamente pelos campos da Ilha, tratando de 

assenhorear-se do maior espaço possível, e entram em conflitos com praticamente 

todas as aldeias Javaé. Esses conflitos envolviam basicamente a posse das barreiras, 

terras altas, matas, gado pisoteando roças e tentativas de se conseguir mulheres 

índias à força (TORAL, 1992a, p. 57). 

 

A invasão e apropriação das terras em que os Javaé viviam, a exploração da mão 

de obra indígena e dos recursos naturais da Ilha do Bananal, eram as principais causas das 

ações violentas praticadas pelos não indígenas contra os índios. Os funcionários dos postos 

indígenas Damiana da Cunha e Canoanã, no início da década de 1960, registraram diversos 

casos de sequestro, estupros e conflitos sofridos pelos Javaé. 

 

Alguns desses mariscadores (o termo compreende tanto o pescador profissional 

como o comprador de peixe) aproveitavam-se do isolamento das pequenas aldeias, 

assaltando-os a tiros e seqüestrando meninas e mulheres que utilizavam como 

horizontais e auxiliares em seus acampamentos. Terminado o período de trabalho, 

abandonavam-nas nas praias. (TORAL, 1992a, p. 57)  
 

O PI Damiana da Cunha foi o único posto presente nas aldeias Javaé até 1960; 

não dispunha de serviços de saúde, e não tinha funcionários e nem recursos suficientes para 

impedir as invasões nas terras indígenas e os abusos sofridos pelos Javaé. Provavelmente, por 
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essas razões, o posto Damiana da Cunha não conseguiu atrair os Javaé de outras aldeias. Em 

1960 foi fundado o PI Canoanã na aldeia Canoanã (uma das aldeias mais populosas da época). 

Os dois postos funcionaram simultaneamente até 1964, quando o PI Damiana da Cunha foi 

desativado. 

A possibilidade de obter atendimento médico no Posto Indígena Canoanã; os 

conflitos com os não indígenas, a perda de territórios para grandes fazendeiros e empresas; e a 

pressão de vaqueiros, fazendeiros e da própria FUNAI (Fundação Nacional do Índio)
15

  para 

que os indígenas se reunissem em um só lugar; foram os motivos que fizeram com que, em 

1973, quase todos os Javaé morassem na aldeia Canoanã. “A Funai conseguiu regularizar os 

serviços de assistência prestados pelo PI Canoanã, que passou a contar com escola e 

enfermaria. O Posto, durante a década de 70, já reunia a maioria absoluta da população 

Javaé.” (TORAL, 1992a, p.58). 

 Assim como nos aldeamentos, os postos do SPI visavam a formação de mão de 

obra indígena; sobre as políticas instauradas pelo SPI e, posteriormente, pela FUNAI em 

relação aos Javaé, “[...] essas políticas chegaram até eles com o seguinte objetivo: [...] arraigá-

los a economia regional para assim integrá-los a sociedade nacional.” (PIN, 2014, p.148). 

Neste sentido, as ações desenvolvidas nos postos almejavam modificar os saberes e fazeres 

próprios do cotidiano dos Javaé, com o intuito de substituí-los pelas formas de produção 

ocidental. O ensino da língua portuguesa, o manejo de máquinas e ferramentas, novas formas 

de produção de alimentos e utilização de fertilizantes químicos, eram atividades realizadas 

nos postos indígenas, a fim de integrar os Javaé à sociedade nacional. A intenção das políticas 

indigenistas era que os novos conhecimentos e práticas impostos aos Javaé, os tornassem 

“úteis à pátria”, participando do desenvolvimento da agricultura e pecuária (PIN, 2014). 

A concentração populacional na aldeia Canoanã durou até o início da década de 

1980; em razão do crescimento populacional que gerou conflitos internos e o esgotamento dos 

recursos naturais próximos à Canoanã, além da participação em um projeto político com o 

objetivo de recuperar o território tradicional (RODRIGUES, 2008), alguns líderes indígenas 

saíram de Canoanã e começaram a fundar suas próprias aldeias próximas das aldeias antigas 

ou voltaram para suas aldeias originais. 

Como aponta Rodrigues (2008), em 1990 havia 740 Javaé e 11.000 moradores 

não indígenas na Ilha do Bananal, e 300.000 cabeças de gado utilizando as pastagens naturais. 

                                                 
15

Segundo Araújo (p.1, 2016) o Serviço de Proteção ao Índio (SPI): “Foi extinto em 1967, pelo então presidente 

Costa e Silva, após os escândalos de corrupção e crimes contra o índio, que envolviam o órgão”. O SPI foi 

extinto e substituído pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) em 1967, em pleno Regime Militar. 
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Neste contexto, a partir da década de 1990, iniciou o processo de retirada dos não indígenas 

da ilha. Durante o processo de retomada das terras indígenas, foram criados mecanismos 

institucionais como o Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI), em 1991, contando com a 

representação de fazendeiros, posseiros e indígenas, a fim de realizar estudos sobre as terras, 

indenização e retirada dos não índios; e a Comissão Indígena da Ilha do Bananal (COMIBA), 

que consistia numa associação dos indíos Javaé e Karajá, a qual, segundo Rodrigues (2008), 

participou ativamente desse processo. Atualmente, ainda há habitantes não indígenas na Ilha 

do Bananal, e os pastos são utilizados para a criação de gado de grandes fazendeiros, com a 

anuência dos indígenas que cobram uma taxa (abaixo da taxa de mercado) por cabeça de 

gado.  

 

 

1.5. A organização social dos Javaé e a realidade vivenciada no contexto atual 

 

1.5.1 Organização Social 

 

Os Javaé se organizam em metades cerimoniais, Saura (associada ao macaco-

prego e à pena de arara-azul) e Hiretu (associada ao gavião-carcará e à pena de arara-

vermelha). Segundo Rodrigues (2008) no mito Ijanakatu as metades cerimoniais são criadas 

em consequência de conflitos entre dois grupos de irmãos no nível terrestre. Os irmãos Nabio 

ao humilharem o avô dos irmãos Ijanakatu, dão origem a conflitos e disputas que marcam a 

organização social e cosmológica do grupo, assim, são formadas as metades cerimoniais e 

originada a liderança de iòlò
16

 Tòlòra. A continuidade das metades cerimoniais ocorre de 

forma matrilinear, isto é, os filhos pertencem à mesma metade cerimonial da mãe. Segundo 

Rodrigues: 

 

Em todas as ocasiões em que há participação das metades cerimoniais há uma 

ritualização do conflito entre as duas partes. Juntamente com os choros e 

xingamentos rituais protagonizados pelas mulheres, as lutas entre as metades Hiretu 

e Saura são o principal canal social de expressão pública das tensões internas. Em 

uma sociedade que evita fortemente o conflito aberto e não disciplinado por regras 

formais, as lutas e os choros/xingamentos são formas de conflito público aceitas, por 

serem controlados socialmente. (RODRIGUES, 2008, p.574) 

 

                                                 
16

 Iòlò é uma liderança Javaé ocupada por alguém que terá como missão levar a paz à comunidade, interferindo e 

auxiliando na solução dos conflitos internos. 
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A divisão em metades cerimoniais estabelece a função e papel de cada um na 

preparação e desenvolvimento dos rituais e simboliza o conflito e a disputa interna durante as 

lutas corporais e os jogos rituais. 

Além da divisão em metades cerimoniais, outros princípios regem a organização 

social dos Javaé, como: a uxorilocalidade e a primogenitura. O princípio da uxorilocalidade 

marca os laços de responsabilidade do homem com seus afins, pois ao se casar o homem se 

muda para a casa da família de sua esposa, passando a ter um papel fundamental no cuidado e 

sustento da casa. “Atualmente, a grande maioria dos homens continua seguindo o padrão da 

uxorilocalidade, mas há uma tendência crescente para que os novos casais, com o tempo, 

morem em casas separadas, ainda que a maioria o faça ao lado da casa dos pais da esposa.” 

(RODRIGUES, 2008, p.766). Os casamentos interétnicos são evitados, contudo, atualmente 

houve um aumento de casamentos entre Javaé e indígenas de outras etnias como Karajá e 

Tuxá (devido ao processo histórico de aglutinação dos índios em um só lugar), e casamentos 

entre Javaé e não indígenas. 

A primogenitura “é o principal critério utilizado para a transmissão dos bens 

culturais, como identidades sociais (aruanãs)
17

 e cargos cerimoniais” (RODRIGUES, 2008, 

p.219). Essa forma de transmissão de identidades sociais e bens culturais cria uma 

diferenciação hierárquica dentro da sociedade, na qual é transferida ao filho primogênito a 

continuidade de bens/identidades que geram prestígio social à família. A primogenitura se faz 

preponderante na definição dos ocupantes de determinados cargos de chefia; entre os Javaé, 

“além dos iòlò, existem outros tipos de chefes políticos (hãwawèdu, ixỹwèdu), o chefe ritual 

(ixyỹtyby) e outras chefias específicas (ijoiwèdu, hàriwèdu), com esferas de ação diferentes.” 

(RODRIGUES, 2008, p.650). 

Iòlò é, tradicionalmente, a chefia hereditária mais prestigiada entre todos os tipos 

de chefia Javaé. A primogenitura é a principal regulamentação para a transmissão desse título, 

que é repassado ao primeiro filho de um iòlò, independentemente do sexo, o mesmo ocorre no 

caso dos aruanãs. Segundo Rodrigues (2008), das dez linhas de transmissão do título de iòlò 

que existiam entre os Javaé em 1998, quatro eram iòlò mulheres. Apesar da importância da 

primogenitura para se tornar um iòlò, esse título pode ser retirado – pelo chefe ritual (ixỹtyby) 

– de alguém que apresentou um comportamento considerado inadequado, ou pode ser dado a 

                                                 
17

 “A palavra ‘aruanã’ é a tradução portuguesa (de origem tupi-guarani) para irasò, o nome do peixe amazônico 

osteoglossum bicirrhosum. É importante deixar claro que os aruanãs não são peixes, mas apenas os humanos 

mascarados mágicos e não sociais que, na maior parte, vivem no nível inferior, abaixo das águas, e que 

comparecem aos rituais realizados pelos humanos terrestres.” (RODRIGUES, 2008, p.274). 
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alguma família que pertence a uma linhagem de transmissão antiga e, por algum motivo, 

perdeu ou deixou de utilizar o título. O iòlò tem o papel de ser um líder conselheiro e 

pacificador, mediando conflitos e buscando a harmonia da aldeia. 

Outra relevante chefia política Javaé é o hãwawèdu, a qual é por direito de quem 

chegou primeiro no local e fundou a aldeia. 

 
O sucessor ideal de um hãwawèdu é o seu filho mais velho do sexo masculino, e 

assim sucessivamente, mas o critério da hereditariedade é relativo, pois aquele que é 

reconhecido como o “dono da aldeia” tem autoridade para transmitir as suas 

prerrogativas a outra pessoa, mesmo que seja um afim ou um parente distante. Em 

razão do contato, a habilidade oratória em Português passou a ter um peso 

considerável para a chefia política. (RODRIGUES, 2008, p.658) 

 

Os chefes que sucedem o hãwawèdu – o fundador de um local – são chamados de 

ixỹwèdu, se tornam responsáveis, assim como os iòlò, pela mediação dos conflitos internos e 

principalmente pela relação com os estrangeiros. Após a intensificação das relações com os 

não indígenas, o hãwawèdu/ixỹwèdu – nomeado como cacique pelo ocidente – se tornou 

responsável pelas relações estabelecidas com a sociedade envolvente, representando um 

importante poder político perante a comunidade; pois é o hãwawèdu/ixỹwèdu que participa 

das reuniões políticas com os representantes do governo, autoriza pesquisas e negocia a 

entrada de pescadores ou criadores de gado na Ilha do Bananal. Apesar da autoridade que 

representa, ele tem pouca influência nas atividades cerimoniais, as quais são de 

responsabilidade do chefe ritual. 

O chefe ritual – ixỹtyby – é o principal ator das questões cerimoniais na aldeia, 

sendo responsável por conduzir o hetohokỹ
18

 – ritual de iniciação masculina dos Inỹ. Assim, 

torna-se necessário que o ixỹtyby tenha um conhecimento aprofundado sobre a mitologia 

Javaé, conhecendo “a complexidade espantosa dos detalhes que constituem os diversos rituais 

e músicas [...], pois é ele quem dita a ordem espacial e temporal dos procedimentos realizados 

[durante o hetohokỹ]” (RODRIGUES, 2008, p.665). Diferente das chefias políticas, a 

transmissão do título de chefe ritual não se dá pela hereditariedade; como é um cargo 

vitalício, ao falecer um ixỹtyby os pais dos meninos que serão iniciados no hetohokỹ escolhem 

                                                 
18

 Segundo Samuel Saburua Javaé, em seu trabalho de conclusão de curso, a: “[...] grande festa ritual Hetohoky 

do povo Iny Javaé, que representa a passagem do menino de criança para adolescente, sendo considerado 

também adulto e já torna responsável por ele mesmo pode até casar. Esses meninos quando passam na fase da 

adolescência são educados pelos espíritos dos bichos que são: aves, animais e peixes (worosy-worosy). Esses 

espíritos vem para a festa Hetohoky surgindo do fundo da água e da mata para educar os adolescentes, são 

chamados de ‘jyre’. Quando o menino recebe nome de jyre fica autorizado a ir na casa do aruanã, onde os 

homens se reúnem, contam histórias dos antepassados, mitos, músicas e outros que são contados somente para os 

jyre” (SABURUA JAVAÉ, p.29, 2014). 
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o próximo chefe ritual, com o principal critério de que o sucessor tenha os conhecimentos 

necessários. 

 

1.5.2 O contexto das aldeias Javaé 

 

Entre os Inỹ, os Karajá têm a população mais numerosa, 4.326 indígenas; a 

população Javaé é composta por 1.542 indígenas e os Xambioá são 255, de acordo com o 

censo demográfico realizado em 2010 (BRASIL, 2010). Os indígenas, apesar dos conflitos 

que enfrentam, apresentam um crescimento populacional significativo em contraste ao 

processo histórico marcado por epidemias e mortes no século passado.  

Os Javaé, até o início do século XX habitavam pelo menos 47 aldeias na região da 

Ilha do Bananal e em suas proximidades, às margens do rio Javaé e seus afluentes, como 

aponta Patrícia Rodrigues (2008), que identificou as aldeias antigas e as localizações de 46 

delas. 
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Figura 7 - Aldeias Javaé no início do século XX 

Fonte: Rodrigues (2008, p.42) 
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No século XX, durante a década de 70, em consequência dos conflitos e 

epidemias, os Javaé estavam reunidos, em praticamente uma única aldeia, Canoanã. 

Atualmente, em virtude do crescimento populacional e da conquista aos direitos às terras 

indígenas, os Javaé estão distribuídos em dezoito aldeias: Barra do Rio Verde, Barreira 

Branca, Boa Esperança, Bela Vista, Boto Velho, Cachoeirinha, Canoanã, Cristo Reis, Imôtxi, 

Imôtxi 2, Marani Hawa, São João, Taimy, Txuiri, Txukodè, Wakòtyna, Waritaxi, Wariwari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Samanta Javaé 

  

Figura 8 - Mapa das aldeias Javaé atuais. 
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Com a nova formação os Javaé foram deixando de ter a antiga mobilidade, pois 

antes se deslocavam para acampamentos nas praias dos rios durante o verão. Sobre a 

organização social e espacial dos Javaé no início do século XX, Krause relatou que: 

 

Das narrações dos Karajá depreendi que os Xavajé possuíam três aldeias principais, 

situadas mais ou menos no centro da ilha do Bananal, além de duas ou três menores, 

afastadas do centro, ao norte e ao sul daquelas. [...] Contaram-me que na estiagem os 

Xavajé costumavam habitar algumas aldeias junto do furo, mas que em agosto as 

transferiam para outros pontos [...]. (KRAUSE, 1941a, p.299-300) 

 

Atualmente os Javaé mantêm o costume de viver em pequenas aldeias, com 

exceção da aldeia Canoanã, a qual pelo processo histórico de formação é a aldeia Javaé mais 

habitada (cerca de 430 pessoas
19

, entre Javaé, alguns não indígenas e alguns indígenas de 

outras etnias, como Avá-canoeiro, Karajá e Tuxá
20

). Geralmente, quando uma aldeia se torna 

“grande”, ou se há um conflito interno, uma família Javaé funda uma nova aldeia em outro 

espaço. A antiga mobilidade apontada por Krause, hoje tem pouca expressividade no 

cotidiano dos Javaé. Há mudanças de indígenas para outras aldeias Javaé (e até mesmo aldeias 

Karajá) por diversos motivos, mas o grupo em geral, permanece no mesmo local de fundação 

das aldeias. 

A cidade de Gurupi (TO) está localizada à 120 km da aldeia Canoanã, e à 70 km 

da cidade Formoso do Araguaia (TO). Gurupi é o maior centro urbano próximo aos Javaé 

(com aproximadamente 100.000 habitantes), onde está localizada a FUNAI local 

(Coordenação técnica local). A cidade de Formoso do Araguaia, por ser mais próxima à maior 

aldeia Javaé (50 km de Canoanã), propicia aos indígenas o acesso à supermercados, bancos, 

posto de saúde e meio de transporte para outras cidades. Há uma linha de ônibus particular 

que faz a rota da aldeia Canoanã à Formoso do Araguaia na parte da manhã, retornando à 

aldeia na parte da tarde. 

Vários indígenas trabalham na área da saúde nos postos associados à FUNASA; 

na área da educação como professores das escolas indígenas e nas associações indígenas, 

                                                 
19

 Dados obtidos no Posto de Saúde da aldeia Canoanã, segundo o censo realizado pelos funcionários do posto 

em fevereiro de 2016. Os dados apontam 430 habitantes permanentes e 78 temporários (que passam apenas 

alguns períodos na aldeia, como as férias e finais de semana). 
20

 Em virtude de casamentos interétnicos e pela marcante semelhança cultural, há indígenas Karajá vivendo em 

aldeias Javaé. Os Tuxá que estão em Canoanã migraram da Bahia e passaram a viver com os Javaé. O caso dos 

Avá-canoeiro é consequência de uma luta histórica desde o século XVI. A complexa trajetória deles até os Javaé 

(os quais eram inimigos tradicionais dos Avá-Canoeiros) é abordada por Patrícia Rodrigues (2012) em seu artigo 

“Os Avá-Canoeiro do Araguaia e o tempo do cativeiro”. 
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como é o caso da CONJABA (Conselho das Organizações Indígenas do Povo Javaé da Ilha do 

Bananal); há empregos também em projetos do governo como a formação de brigadas 

indígenas – com o intuito de combater os incêndios na Ilha do Bananal. Enfim, Os Javaé 

ocupam cargos públicos no nível municipal, estadual e federal, bem como cargos políticos, 

atuando em secretarias do governo. 

Atualmente os Javaé vivenciam novas relações e experiências sociais e políticas 

com a sociedade envolvente, em virtude de uma série de processos históricos que se 

intensificaram na segunda metade do século XX até os dias atuais. As políticas indigenistas 

brasileiras, atuando a favor ou contra as populações indígenas, provocaram diversas 

readaptações a esses povos. As políticas assistencialistas, já mencionadas anteriormente, 

levou à aglutinação dos indígenas em grandes aldeias como é o caso de Canoanã, em oposição 

ao processo próprio do grupo que provoca cisões formando pequenas aldeias dentro da ilha.  

Em consequência do contato, da aglutinação dos Javaé, e da política indigenista 

adotada que “[...] constantemente procurou se estabelecer em seu território [Javaé] em busca 

de dois objetivos principais, [...] conversão para a cultura branca e para a língua portuguesa e 

sua transformação em mão de obra” (PIN, 2014, p.150), novas necessidades surgiram em 

virtude das epidemias, que reduziram drasticamente a população Javaé. Nesta perspectiva, 

além da criação dos postos indígenas nas aldeias, que impuseram aos indígenas novas técnicas 

de agricultura em oposição às técnicas já utilizadas pelos Javaé historicamente, houve a 

implementação de instituições de ensino e saúde dentro das aldeias. 

Neste contexto atual, as novas necessidades sociais e políticas impulsionaram os 

Javaé a estabelecer outras relações com a sociedade envolvente e com o conhecimento 

ocidental. As crianças e jovens Javaé não estudam apenas nas escolas das aldeias, há alguns 

indígenas matriculados na escola da Fundação Bradesco e em escolas das cidades próximas às 

aldeias, como Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão e Sandolândia. O desenvolvimento 

da educação escolar indígena proporcionou aos Javaé outras possibilidades, como o acesso a 

cursos de graduação em Universidades Federais. 

A criação de cursos específicos para os povos indígenas como o curso de 

Educação Intercultural da UFG – há cursos semelhantes que visam a formação de professores 

indígenas em diversas universidades brasileiras –, e a criação de cotas para indígenas em 

cursos superiores e de pós-graduação, são exemplos de políticas identitárias, as quais foram 

implementadas de forma significativa nos últimos anos, e contribuíram com o aumento da 

população Javaé e de suas aldeias. 
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Tabela 2 - Dados populacionais Javaé 

 

Autor Data População N° de aldeias 

André Toral 1978 286 2 

Patrícia Rodrigues 1993 740 5 

FUNAI (Gurupi) 1999 849 8 

Patrícia Rodrigues 2002 1053 11 

FUNASA 2005 1250 12 

FUNASA 2007 1371 13 

IBGE 2016 > 1542
*
 18 

Fonte: Rodrigues (2008) e IBGE. 

 

Pode-se observar, pelos dados acima, que houve um aumento significativo em 

relação a população Javaé e ao número de aldeias, em virtude de diversos fatores como a 

conquista de direitos e políticas identitárias. Veras e De Brito (p.133, 2012) problematizam 

essa reflexão apontando a etnicidade como instrumento político: “[...] o Estado é quem cria as 

categorias étnicas e os critérios de direitos e benefícios aos grupos étnicos emergentes, 

fazendo da etnicidade um instrumental político”. 

Pelo viés também da etnicidade, a educação escolar indígena passou a representar 

uma ferramenta do povo Javaé na luta pelos seus direitos, na revitalização da cultura, na 

legitimação e valorização dos saberes e fazeres próprios e na busca por uma relação mais justa 

com a sociedade envolvente. Nesta perspectiva, surge a necessidade de repensar o papel e a 

estrutura da escola indígena, e promover ações em prol de sua descolonização – por uma 

escola que dê voz e represente os povos indígenas, e atenda às suas necessidades e 

expectativas. 

  

                                                 
*
Acredita-se que esse número seja maior que 1542 habitantes, pois houve um crescimento significativo nos 

últimos seis anos, e esse dado é resultado de uma pesquisa realizada no censo demográfico de 2010, pelo IBGE. 
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Capítulo 2 
 

 

 

CONHECIMENTOS TRADICIONAIS INDÍGENAS: da 

invisibilidade à ecologia de saberes 
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2.1  O indígena na perspectiva ocidental 

 

No processo de colonização, por meio da catequização, dos aldeamentos, da 

imposição da cultura ocidental aos indígenas, estava o interesse em transformá-los em mão de 

obra – a princípio escrava – e posteriormente “civilizá-los” e integrá-los à sociedade nacional. 

O processo histórico desenvolvimentista empreendido pelos governantes desde a “descoberta” 

do Brasil até os dias atuais foi marcado pelas cruéis ações de exploração e “desindianização”, 

com o intuito de eliminar o índio “primitivo” em prol do crescimento e desenvolvimento do 

país. 

Nos primeiros séculos do período colonial, os indígenas ou eram persuadidos a 

participar dos aldeamentos, se tornando “filhos e vassalos” do rei de Portugal – como foi o 

caso dos Karajá e Javaé na missão do alferes José Pinto da Fonseca, em 1775 – ou eram 

considerados “feras” sendo mortos e suas mulheres e filhos escravizados (KARASCH, 1992). 

A mesma perspectiva é apontada por Lima (2005), os indígenas como “aliados” ou 

“inimigos” dos colonizadores.  

 

Aos povos aliados caberia a virtude de serem os proto-integrantes do proto-Brasil, 

na retórica dos europeus ávidos por novidades e por abandonarem o primitivismo, 

por se converterem, por defenderem as “terras portuguesas”. Seriam os futuros Ioiô 

e Iaiá, os desejáveis. Aos indígenas seus inimigos (e também dos portugueses) foram 

reservadas as qualidades inversas, a de inconstantes, traiçoeiros, selvagens, 

tecnologicamente primitivos, perversos, demoníacos. Aprendeu-se isso na escola, 

desde o ensino fundamental, por muito tempo como os tupis e os tapuias. Uma 

categorização assim relacionada aos portugueses nada nos diz sobre os indígenas, 

mas sobre sua utilidade para o colonizador. (LIMA, 2005, p.237) 

 

Nos aldeamentos, tanto os indígenas “aliados” quanto os “inimigos” eram 

submetidos à ações assimilacionistas por meio da catequização, do ensino somente da língua 

portuguesa nas escolas e do incentivo ao trabalho. O intuito era “civilizar” os indígenas, 

torná-los “úteis a pátria” e incorporá-los ao restante da sociedade nacional (PIN, 2014); com 

esse objetivo era incentivada também a miscigenação, casamentos interétnicos entre mulheres 

indígenas e homens não indígenas. 

Os indígenas, ainda que submetidos ao processo de “civilização” não tinham os 

mesmos direitos que os colonos. Esse contexto começou a mudar em 1850 com a aprovação 

da Lei de Terras, a qual propiciou aos indígenas o direito às terras dos aldeamentos. Nesse 

novo cenário político, a construção do indígena “civilizado” nos aldeamentos foi utilizada 
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como justificativa para negar o direito à terra, ou seja, só podia usufruir da Lei de Terras os 

indígenas que não tinham “assimilado” modos de vida semelhantes aos não indígenas.  

 

 

A peça que faltava em nosso arquivo colonial agora se encaixa – não têm mais 

direito às terras aqueles cujo modo de vida os aproximasse do branco, sendo que 

toda a ação do Estado estava voltada para que se transformassem em algo próximo 

dos Ioiôs e Iaiás, mas nunca neles próprios. Estão aí as bases da alegação moderna 

de nossas elites regionais e políticas – é «muita terra para pouco índio», dizem. 

(LIMA, 2005, p. 241) 

 

No decorrer da história, com a criação do SPI (Serviço de Proteção ao Índio) e 

posteriormente da FUNAI (Fundação Nacional do Índio) mudaram-se as leis, contudo as 

políticas assimilacionistas se repetiam. Como foi o caso dos Javaé com a criação dos Postos 

Indígenas dentro das aldeias, os quais impuseram o conhecimento ocidental, excluindo em 

diversas situações os saberes e fazeres Javaé. Essas práticas assimilacionistas em prol do 

desenvolvimento do país reforçou o pensamento da sociedade dominante sobre a condição de 

ser índio. Os indígenas “civilizados” não poderiam ser considerados “índios verdadeiros” pois 

haviam perdido os indícios de “indianidade”. Segundo Lima (2005), os indígenas: 

 

[...] quer correspondam aos índios dos “primórdios” – nus, com penas, crianças, 

ingênuos e brincalhões, eternamente dançando, canibais, sem fé, nem lei, nem rei, 

etc. –, quer sejam tão “misturados” (e isto pode significar terem acesso a e serem 

usuários de diversos signos da modernidade, inclusive a consciência de seus direitos 

como cidadãos) que não mais possam, na visão dominante, ser considerados 

“verdadeiramente” indígenas. Afinal, índio seria sempre algo “primitivo”, no sentido 

de “simples”, precário, “grosseiro”, sobretudo em termos tecnológicos. (LIMA, 

2005, p.236) 

 

Para a sociedade dominante “ser indígena” é uma condição transitória, sendo 

assim necessária uma caracterização de determinadas vestimentas, adornos e pinturas 

corporais para compor a condição de um índio autêntico. De acordo com Viveiros de Castro 

(2008, p. 2), “índio não é uma questão de cocar de pena, urucum e arco e flecha, algo de 

aparente e evidente nesse sentido estereotipificante, mas sim uma questão de ‘estado de 

espírito’.” Ser ou deixar de ser indígena não é uma condição que está relacionada com a 

aquisição de bens de consumo utilizados pela sociedade não indígena, na verdade, a existência 

da condição é apenas uma forma de opressão que invisibiliza a identidade como “estado de 

espírito”, numa percepção acrítica e superficial que a constitui como reflexo da relação do 

indígena com as exclusividades dos não indígenas. 
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Neste sentido são criados estereótipos e identidades romantizadas, as quais são 

construídas para serem negadas, a fim de justificar os preconceitos presentes na relação da 

sociedade dominante com os indígenas – um processo de opressão que reproduz o ranço da 

colonização. Ser índio, em seus direitos por vezes desrespeitados, representa ter acesso a bens 

como a terra e recursos naturais que os propiciam distintas formas de viver relacionadas as 

especificidades de cada cultura. É nesse ponto que, numa sociedade capitalista, se encontra a 

contradição, como um povo que representa uma minoria pode ter acesso a bens que por 

“vocação” ou “destino” é direito exclusivo de quem tem poder?  

 

Este clima cria nos opressores uma consciência fortemente possessiva. Possessiva 

do mundo e dos homens. [...] Daí que tentam transformar tudo que os cercam em 

objetos de seu domínio. A terra, os bens, a produção, a criação dos homens, os 

homens mesmos, tudo se reduz a objeto de seu comando. [...] Por isto é que, para os 

opressores o que vale é ter mais e cada vez mais, à custa, inclusive, do ter menos ou 

do nada ter dos oprimidos. Ser, para eles, é ter, e ter como classe que tem. [...] Por 

isto tudo é que a humanização é uma coisa que possuem como direito exclusivo, 

como atributo herdado. A humanização é apenas sua. A dos outros, dos seres 

contrários, se apresenta como subversão. Humanizar é, naturalmente, segundo seu 

ponto de vista, subverter, e não ser mais. Ter mais, na exclusividade, não é um 

processo desumanizante e inautêntico dos demais e de si mesmos, mas um direito 

intocável. Direito que “conquistaram com seus esforços, com sua coragem de correr 

riscos”. Se os outros – “os invejosos” – não têm, é porque são incapazes e 

preguiçosos. (FREIRE, 2011a, p. 63-64) 

 

Formas de opressão que impõem uma identidade indígena frágil e de fácil 

desconstrução são responsáveis por difundir e fortalecer ações e reflexões preconceituosas 

que cercam as relações da sociedade não indígena com os indígenas. Neste sentido, a cultura e 

os conhecimentos tradicionais são considerados inferiores e atrasados em relação aos 

conhecimentos do não indígena. “Daí é que vão [os opressores] se apropriando, cada vez 

mais, da ciência também, como instrumento para suas finalidades. Da tecnologia, que usam 

como força indiscutível de manutenção da ‘ordem’ opressora, com a qual manipulam e 

esmagam” (FREIRE, 2011a, p.65). Assim, os conhecimentos indígenas tradicionais são 

invisibilizados e apontados como “senso comum” ou “crença”, mas o movimento não é esse, 

na verdade, no nosso “senso comum” esses conhecimentos são inferiores e restritos, pois na 

situação de não indígenas, o processo de oprimir nos retira a oportunidade de compreender a 

riqueza dos conhecimentos tradicionais e das diferentes formas de lidar e agir no mundo que 

são específicas dos povos indígenas. 
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2.2  As distintas formas de lidar e agir no mundo 

 

No Brasil há uma significativa diversidade cultural, de acordo com o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) são 305 povos indígenas – falando 274 línguas 

distintas – que compõem 0,4% da sociedade brasileira, 817.963 indígenas, segundo o censo 

de 2010. Essa quantidade de povos distintos representa a riqueza da diversidade de culturas, 

línguas e saberes e fazeres. 

São formas complexas de lidar com o mundo, que estão relacionadas à mitologia e 

cosmologia de cada povo, numa lógica diferente que constitui uma visão de mundo distinta da 

nossa, a começar pela relação natureza/cultura. No pensamento ocidental a relação entre 

natureza e cultura representa uma dicotomia, como evidencia Marx (2008), lidar com a 

natureza a fim de transformá-la, por meio do trabalho, se constitui como condição para ser 

humano. Assim, enquanto um ser cultural, o homem domina a natureza e a transforma, 

criando uma relação de oposição – como se houvesse a possibilidade de separar de um lado a 

cultura ou a sociedade, com suas tecnologias, saberes e fazeres, técnicas, artes, perspectivas, 

que compõem a ordem do inteligível; e do outro a natureza, a fonte de recursos, o mundo 

sensível. 

Os estudos realizados por Philippe Descola (1998) e Eduardo Viveiro de Castro 

(2002) junto aos povos indígenas, principalmente com alguns povos da Amazônia, apontam a 

diferente perspectiva dos indígenas sobre a relação natureza/cultura. “Para eles, natureza e 

cultura são parte de um mesmo campo sociocósmico” (VIVEIRO de CASTRO, 2002, p.369). 

Nesse sentido, eles invertem a lógica ocidental, compreendendo que no mundo há uma única 

cultura e várias naturezas. Assim, quase todos os seres vivos possuem humanidade
21

, o que os 

diferenciam é apenas sua forma física, mas todos assumem a forma de humano perante seus 

pares, se comunicam e compartilham de crenças e rituais. 

É necessário entender essa leitura de mundo distinta, para posteriormente 

compreender as diferentes formas tradicionais de conhecer e lidar com o cosmos. De acordo 

com os estudos desenvolvidos por Fernando Santos-Granero (2006) com os Yanesha na 

Amazônia peruana, notou-se que os conhecimentos mais significativos para eles são 

                                                 
21

 Viveiros de Castro aprofundou sobre essas questões e propôs uma abordagem teórica sobre o que ficou 

conhecido como perspectivismo. Consultar a obra “A Inconstância da alma Selvagem” (VIVEIROS DE 

CASTRO, 2002). 
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alcançados pela via da percepção sensorial. Para além dos sentidos do corpo, eles valorizam a 

utilização dos componentes não corpóreos da pessoa como meio de aquisição/produção de um 

conhecimento relevante sobre o mundo. São formas de conhecer distintas dos métodos 

científicos. Para os Yanesha, os sentidos que são utilizados para observar, inferir, e 

compreender fenômenos – como estabelece a Ciência – se constituem insuficientes para 

alcançar os conhecimentos mais importantes para sua sociedade. As três circunstâncias mais 

propícias para poder alcançar determinados conhecimentos são:  

 

(1) durante o sono; (2) em vigílias rituais; e (3) após a ingestão de narcóticos ou 

alucinógenos. Da perspectiva ocidental, em tais condições, os sentidos corpóreos 

estão alterados, entorpecidos, enfraquecidos ou sobreexcitados. Da perspectiva 

yanesha, eles foram simplesmente deixados para trás junto com o corpo, de modo a 

permitir a ativação dos sentidos das vitalidades desincorporadas. (SANTOS-

GRANERO, 2006, p.101) 

 

Essas formas de conhecer, e os processos de aprendizagem envolvidos, exigem 

dos Yanesha comprometimento, esforço, dedicação e treinamento. Para ser conhecedor das 

plantas, poder cruzar outro nível cósmico, a fim de compreender a perspectiva e desvendar 

conhecimentos de outros seres, alguns Yanesha, com o intuito de se tornar um Xamã, 

participam de rituais de iniciação, treinamentos pesados, jejum e vigílias prolongadas. 

Conhecimentos e técnicas semelhantes são utilizados pelos Karajá e Javaé na 

formação de um Xamã – ou Hàri
22

 em inỹrybè. O mundo para os Javaé é composto por vários 

níveis cosmológicos, onde transitam seres de naturezas distintas. Os conhecimentos 

necessários às práticas xamanísticas são aprendidos com o tempo e a dedicação dos iniciados. 

Segundo Toral (1992a, p.219-221): 

 
O aprendizado das técnicas xamanísticas é dado pela associação do aprendiz com 

hàri vivos e mortos (parentes ou não) e um, ou mais de um, aõni específico. Esses 

serão seus mestres de técnicas e conhecimentos, além de guias nas suas explorações 

cosmológicas por toda a vida. [...] o aõni começa a mostrar, ao jovem hàri as 

maravilhas que pode operar com seu conhecimento. Transporta-o aos muitos níveis 

cosmológicos, transmitindo-lhe seu conhecimento específico, suas técnicas, 

remédios e formas de magia. 

 

Um hàri, durante sua vida, tem acesso e constrói conhecimentos e técnicas para a 

realização de curas, para manter relação com seres de outros níveis cosmológicos, sobre as 

potencialidades medicinais e “mágicas” das plantas e dos animais, e para transitar entre níveis 

cosmológicos distintos. Esses conhecimentos são ensinados pelos Xamãs mais experientes e 

                                                 
22

 Consultar a dissertação de ANDRADE (2016) para melhor compreensão sobre o xamanismo, os objetos do 

Xamã e a relação estabelecida com os espíritos dos animais. 
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pelos aõni
23

, e são frutos da exploração que o iniciado faz durante suas viagens xamânicas. Os 

hàri buscam pelos saberes, aprendem ao conhecer e explorar novos lugares e relações com 

outros seres. 

Esses conhecimentos xamânicos representam a forma de conhecer dos Javaé, na 

perspectiva que, para os Javaé, se aprende explorando a realidade, observando e praticando. 

Na aldeia é comum os Javaé, ao serem questionados sobre como aprenderam determinados 

conhecimentos, dizerem “eu aprendi sozinho, olhando outras pessoas fazerem”. 

Nessa perspectiva, cada povo indígena vivencia formas de conhecer, de se 

comunicar, de construir as relações sociais, que são específicas e representam os 

conhecimentos tradicionais, a cultura de cada povo. Como as visões de mundo das sociedades 

indígenas são distintas da percepção ocidental, em virtude das características etnocêntricas e 

opressoras, a nossa sociedade tende a padronizar e almeja alcançar uma única forma de ser no 

mundo. 

O processo de padronizar uma única forma de ser e lidar com o mundo – julga-se 

superior, evoluída – esteve presente durante o período da colonização até as relações que a 

sociedade envolvente estabelece com os povos indígenas nos dias atuais. Esse processo é 

justificado – leia-se mascarado – pela integração, evolução e bem-estar dos indígenas. Como 

se os não indígenas que estão do lado de cá de uma linha abissal (SANTOS, 2007) – que 

separa, do lado de cá a sociedade envolvente e do outro lado, os grupos indígenas – pudessem 

saber o que é melhor para aqueles diferentes que vivem outra realidade do lado de lá. E assim, 

são impostas instituições alienígenas nas comunidades indígenas, como as igrejas e escolas, 

caracterizando o pensamento abissal e fortalecendo as linhas abissais. Segundo Boaventura de 

Souza Santos (2007): 

 
O pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal. Consiste num sistema 

de distinções visíveis e invisíveis, sendo que estas últimas fundamentam as 

primeiras. As distinções invisíveis são estabelecidas por meio de linhas radicais que 

dividem a realidade social em dois universos distintos: “o deste lado da linha” e o 

“do outro lado da linha”. A divisão é tal que “o outro lado da linha” desaparece 

como realidade, torna-se inexistente e é mesmo produzido como inexistente. 

Inexistência significa não existir sob qualquer modo de ser relevante ou 

compreensível. [...] A característica fundamental do pensamento abissal é a 

impossibilidade da co-presença dos dois lados da linha. [...] para além da linha há 

apenas inexistência, invisibilidade e ausência não-dialética. (SANTOS, 2007, p.71) 

 

                                                 
23

 Segundo Patrícia Rodrigues, para os Javaé, aõni representa uma categoria geral “referente a todos os seres 

mágicos e não sociais e que engloba desde os heróis criadores aos monstros antropomorfos canibais temidos” 

(RODRIGUES, 2008, p.274). 
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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. Esse 

pensamento abissal está presente na história da educação escolar indígena, pois com a 

colonização, os indígenas eram catequizados, aprendiam a ler, escrever e contar, e os 

conhecimentos tradicionais eram excluídos do processo de ensino. 

 

 

2.3  Educação escolar indígena 

 

Os povos indígenas possuem seus processos próprios de educação que englobam 

as formas de conhecer, a exploração do meio, a produção de saberes e fazeres, de artes e 

técnicas, e a transmissão de conhecimentos. Uma educação voltada para a prática, em que os 

saberes e fazeres utilizados no cotidiano são transmitidos por meio da observação e da 

experiência. 

Outras formas de: buscar conhecimento – como o xamanismo; de conhecer o 

passado, a mitologia e a cosmologia, por meio das histórias e músicas antigas; de manter em 

equilíbrio as relações sociais, políticas e cosmológicas, por meio das danças, cantos e rituais; 

de suprir as necessidades do dia a dia, por meio das roças, da caça, pesca e preparo do 

alimento; de lidar com as enfermidades, através das curas envolvendo as propriedades de 

plantas da região. Representam algumas das inúmeras situações de construção/reprodução de 

conhecimentos presentes na educação indígena, a qual é realizada no dia a dia das aldeias, na 

casa dos homens, no mato, nos rios. O indígena escritor Daniel Munduruku, numa entrevista
24

 

realizada em 2012, apontou: 

 

O indígena cresce de uma forma integrada com o todo, a criança indígena participa 

de todos os espaços, porque numa comunidade indígena tudo é educativo, é uma 

comunidade educativa. [...] O velho tem a mesma preocupação com a criança do que 

tem a mãe dela, o tio tem a mesma preocupação, está todo mundo observando o que 

as crianças estão fazendo. (DANIEL MUNDURUKU) 

 

                                                 
24

 Entrevista realizada com Daniel Munduruku sobre educação indígena, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=WSyjdc4QKsE> Acesso em: 02 maio 2016. 
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Daniel Munduruku entende que a educação de seu povo – e dos outros povos 

indígenas em geral – é um processo desenvolvido em todos os espaços e momentos no 

cotidiano das aldeias. A criança aprende ao observar e participar das atividades que as pessoas 

ao seu redor desenvolvem no dia a dia, aprende brincando com as outras crianças, aprende 

participando dos rituais e escutando as histórias dos mais velhos. A sociedade indígena como 

um todo é responsável pela educação e formação das crianças indígenas. 

A partir da colonização e do contato com o branco, foi imposta outro tipo de 

educação aos indígenas, sob responsabilidade de instituições desconhecidas por eles, como a 

escola. Logo, educação escolar indígena representa uma consequência do contato dos 

colonizadores com os povos indígenas, a escola é uma instituição que veio de fora – um 

elemento alienígena ao contexto, história e cultura dos índios – com uma finalidade que 

reforçou as condições de dominador/dominado e opressor/oprimido na relação 

colonizador/colonizado. 

 

 

2.3.1 A educação escolar como processo de colonização 

 

No processo de colonização foram impostas aos indígenas práticas educativas – 

 de caráter assimilacionista – que estiveram relacionadas à entrada da Igreja no Brasil 

(FERREIRA, M., 2001). Missionários ensinavam a língua portuguesa
25

, os princípios 

religiosos do catolicismo, excluindo os conhecimentos e crenças indígenas – considerados 

pagãos – do processo de ensino. 

Em 1534 foi pensada, por Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus, a qual foi 

reconhecida como Ordem em 1540. O interesse da Igreja Católica em atuar na colonização 

dos indígenas promoveu um rápido avanço dos Jesuítas aos locais propícios à doutrinação 

Cristã. A Companhia de Jesus se instalou em terras brasileiras em apenas nove anos após ter 

sido reconhecida como Ordem, iniciando os trabalhos no Brasil em 1549 – por meio dos 

subsídios do Estado (COSTA, 2006). 

 Os jesuítas fundaram aldeamentos – ou missões – que se espalharam por todas as 

capitanias do Brasil colônia e sertão a dentro, com maior concentração nas regiões que 

                                                 
25

 Outra estratégia utilizada no período da colonização foi o bilinguismo de transição. Os missionários aprendiam 

as línguas indígenas, para posteriormente traduzir os conhecimentos ocidentais e princípios cristãos para a língua 

materna dos indígenas, a fim de enfraquecerem os valores tradicionais com a imposição de novos valores.  
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possuíam colégios. (RINALDI, 2013). Esses colégios
26

 tinham como objetivo o ensino da 

língua portuguesa principalmente para as crianças indígenas, para facilitar a catequese e a 

assimilação da doutrina cristã. 

Eram ensinados os princípios do catolicismo e a língua portuguesa com o intuito 

de “pacificar” os índigenas e prepará-los para o trabalho. Segundo Ferreira, M. (2001, p.72-

73) esses agentes da colonização: “[...] concentravam esforços para destruir instituições 

nativas, como o xamanismo e o sistema de parentesco, instaurando relações de submissão e 

dominação e perpetuando, de forma crescente, desigualdades sociais”. 

A educação cristã instaurada pelos jesuítas se consolidou como um instrumento de 

dominação, ao tentar aniquilar a diversidade cultural, impor a civilização cristã aos indígenas 

e submetê-los ao trabalho escravo. Segundo Hoonaert, “A evangelização, que na verdade 

significa doutrinação, não forma comunidade, antes destrói os laços existentes, destribaliza e 

descaracteriza a cultura, produz o índio genérico” (HOORNAERT, 2002, p.131). 

Nos primeiros séculos de colonização, a educação escolar indígena e a catequese 

foram fortes instrumentos de dominação, com objetivos de “pacificar” e explorar o trabalho 

dos indígenas, e liberar espaços para exploração de matérias primas. Em 1759, mesmo com a 

expulsão
27

 dos missionários da Companhia de Jesus do Brasil continuou a situação de 

dominação e exploração dos indígenas. 

No século XIX, a política brasileira dividiu a administração das questões 

indígenas entre o Estado e as ordens religiosas católicas. Assim, a maioria dos aldeamentos 

indígenas ficou sob a responsabilidade de missionários como os da Ordem Menor dos frades 

capuchinhos italianos, incumbidos de continuar a catequização e “civilização” dos indígenas 

(AMOROSO, 2001). 
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 “Até a expulsão por Marquês de Pombal em 1759, os padres da Companhia [de Jesus] não tinham apenas 

percorrido todo o território brasileiro, mas também haviam implantado colégios, residências e aldeamentos em 

todas as frentes de colonização do período” (RINALDI, 2013, p.15) 
27

 “[...] a Coroa Portuguesa e os governadores das províncias, em específico o Marquês de Pombal, não viam 

com bons olhos o intenso desenvolvimento econômico e a influência social das ordens em geral e dos Jesuístas 

em particular. A aliança com a igreja, que havia sido importante no início do processo de colonização se tornou 

indesejável à coroa devido à importância social e política que as ordens passaram a representar. Com isso o 

governo luso, embutido dos ideais iluministas e do forte laicismo presente na Europa em meados do século 

XVIII, decretou severas restrições às ordens, acompanhando de perto seu progresso. A partir deste momento, a 

vida religiosa na colônia entrava em declínio. Os jesuítas em particular, devido ao seu forte poder econômico e o 

monopólio sobre o ensino, sofriam com a severa oposição de Pombal e seu desejo de reformar a educação na 

colônia, culminando na sua expulsão no ano de 1759.” (RINALDI, 2013, p.106-107) 
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Quando se implantou a escola em área indígena buscou atender demandas muito 

claras. Sua existência era emblemática da política indigenista da época que se erguia 

sobre os pilares da catequese e da civilização, e pautava-se por um conjunto de 

princípios que girava em torno da conversão, educação e assimilação branda da 

população indígena ao conjunto da sociedade nacional. A recomendação da 

“brandura” no trato com os índios tinha na escola e no trabalho de catequese os 

principais elementos de uma ação governamental que buscava diferenciar-se de 

práticas violentas, como as bandeiras coloniais, e de outras violências mais recentes, 

presentes no cotidiano das frentes de exploração. (AMOROSO, 2001, p.136) 

 

O interesse para o Estado brasileiro em um índio “civilizado” se apresentou na 

conveniência de obter “novos” trabalhadores para povoar regiões de grande potencial para o 

desenvolvimento do país. Neste sentido, eram realizadas práticas assimilacionistas nos 

aldeamentos – como as realizadas pelos jesuítas – com o intuito de transformar os hábitos dos 

indígenas, convertê-los ao catolicismo, e prepará-los para o trabalho. Com o acordo de 

alcançar esses objetivos através de ações brandas, os missionários tentavam convencer os 

indígenas à conversão católica por meio de “presentes” e das promessas de ascensão à um 

futuro “paraíso” onde a violência, as epidemias e mortes vivenciadas por eles não existiriam. 

A ideia que se tinha da capacidade intelectual dos indígenas nos aldeamentos 

capuchinhos era semelhante à que os jesuítas consideravam: por serem arredios e selvagens, 

não tinham capacidade de aprender algo além de sua cultura; acreditava-se que eles não 

raciocinavam, eram capazes apenas de imitar o que era ensinado. Nesta perspectiva, nos 

aldeamentos capuchinhos – numa postura distinta da atuação dos jesuítas nos primeiros 

aldeamentos – houve uma abertura para os não indígenas. Trabalhadores e católicos não 

indígenas eram estimulados a compartilhar os espaços dos aldeamentos com os indígenas a 

fim de servir de exemplo de como eles deveriam se tornar, aprendendo a trabalhar e deixando 

de praticar seus costumes, os quais eram considerados “maus costumes” – indesejáveis.  

As intenções e a situação almejada eram: os indígenas, estimulados a não praticar 

seus costumes, convertidos ao catolicismo, aprenderiam a “imitar” a cultura ocidental – a 

língua portuguesa, sua leitura e escrita, os números e a contagem do “branco”, os 

conhecimentos e técnicas de agricultura e comércio –, estariam aptos a trabalhar, função que 

“aprenderiam” por meio do exemplo dos não indígenas trabalhadores que viviam nos 

aldeamentos. 

O fragmento abaixo, do texto do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), reflete 

as consequências da educação escolar indígena imposta pelos missionários. 
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Nos aldeamentos os índios eram obrigados a aprender os costumes dos brancos.  

Eram proibidos de praticar os seus próprios costumes.  

Eram proibidos de usar os enfeites deles, de fazer as festas deles, de tratar os doentes 

com os pajés deles.  

Os missionários ensinavam a religião deles.  

Eles ensinavam para a gente grande, e ensinavam principalmente para as crianças. 

Os índios aprendiam muitas rezas, que eles não entendiam direito.  

Mas essa reza de branco não era reza de índio.  

Os missionários ensinavam que:  

Os índios tinham que ter paciência.  

Cristão bom tem que ser manso.  

Cristão bom não pode se revoltar.  

Cristão bom tem que respeitar os padres.  

Tem que respeitar o governador.  

Tem que respeitar toda autoridade. 

Cristão bom tem que aguentar todo sofrimento aqui na terra, para ser feliz, depois, lá 

no céu. 

Com esses ensinamentos, os índios foram ficando calados, foram ficando mansos, e 

trabalhavam, trabalhavam, sem se revoltar...  

Quando os índios faziam diferente, quando os índios não viviam do jeito que os 

missionários ensinavam, eles eram castigados.  

Recebiam castigo duro. 

Os missionários mandavam prender.  

Os índios ficavam amarrados no pau, levavam chicotadas.  

Às vezes, eles não queriam entregar suas crianças para a missão, por isso eram 

castigados.  

Não queriam mudar seu jeito de trabalhar, por isso eram castigados.  

Não queriam mudar seu jeito de fazer casa, não queriam esquecer suas rezas, não 

queriam abandonar suas festas.  

Por isso eram castigados (CIMI, 2001, p.146-9). 

 

A língua, a história e os valores da sociedade dominante foram impostos por meio 

da educação escolar, contribuindo fortemente, para a invisivilização dos saberes e fazeres e 

cosmologias indígenas. Esse período em que a escolarização indígena esteve sob a 

responsabilidade dos missionários é considerado, por Ferreira, M. (2001), a primeira fase da 

história da educação escolar entre os povos indígenas no Brasil. Segundo Ferreira, M. (2001, 

p.72), o primeiro e mais longo “momento da história da educação escolar para os índios no 

Brasil é o do período colonial, em que o objetivo das práticas educativas era negar a 

diversidade dos índios, ou seja, aniquilar culturas e incorporar mão de obra indígena à 

sociedade nacional”. Essa fase durou até 1910 com a criação do SPI (Serviço de Proteção ao 

Índio) e com mudanças na política indigenista. 

 

2.3.2  O SPI, a FUNAI e o SIL: mudanças na educação escolar indígena 

 

Com a criação do SPI as práticas educativas desenvolvidas na educação escolar 

indígena eram semelhantes às realizadas no período colonial, as políticas indigenistas 
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apresentavam uma preocupação com a diversidade linguística e cultural, entretanto, poucas 

mudanças foram efetivadas. O objetivo que guiou as ações do SPI foi a integração dos índios 

à sociedade nacional, assim, o ensino da religião foi sendo substituído pelo ensino de práticas 

agrícolas e domésticas, a fim de atender às “necessidades” das comunidades indígenas. 

Os Javaé – apesar de terem participado de alguns aldeamentos no período colonial 

– tiveram um contato mais efetivo com a educação escolar indígena após a criação dos Postos 

Indígenas dentro de suas aldeias. 

 

[...]os postos indígenas que existiram em território Javaé entre 1952 e 1967, período 

em que os postos Damiana da Cunha e Canoanã estavam sob a jurisdição do SPI, a 

educação oferecida pelo Estado para os Javaé contava com um caráter 

eminentemente técnico, isto é, uma educação voltada para a formação de mão de 

obra para agricultura, pecuária e extrativismo de larga escala para a comercialização 

na região, com objetivo de criar um ciclo econômico que, acreditava-se, integraria os 

indígenas ao restante da economia e sociedade nacionais.” (PIN, 2014, p.145) 

 

Nestes postos indígenas eram ensinadas práticas agrícolas a fim de produzir 

excedentes para comercialização, uma lógica completamente diferente do cotidiano das 

aldeias. O objetivo do SPI era adequar as escolas às necessidades dos índios, contudo, a 

educação oferecida nas escolas indígenas impôs o conhecimento ocidental com o intuito de 

formar trabalhadores rurais, para atender às necessidades da sociedade nacional e não dos 

próprios indígenas. Neste sentido, os conhecimentos tradicionais continuaram sendo 

excluídos do processo de ensino; os Javaé tinham seus modos e técnicas de fazer roça, os 

quais foram desconsiderados, assim como a língua materna. Nas ações realizadas pelo SPI, 

não houve mudanças nas escolas indígenas em relação à alfabetização bilíngue por falta de 

investimentos e pessoal qualificado. 

Neste sentido, com a extinção do SPI e a partir da criação da FUNAI (Fundação 

Nacional do Índio), em 1967, ocorreram mudanças mais significativas, como por exemplo, o 

direito à uma educação bilíngue e a formação de professores indígenas. As políticas 

indigenistas se modificaram, entretanto, o objetivo integracionista permaneceu, a educação 

bilíngue se firmou como tática civilizatória do Estado, pois favorecia o acesso dos índios à 

escola e a compreensão dos conhecimentos ocidentais.  

Com o objetivo de resolver a problemática que envolvia a educação bilíngue por 

falta de profissionais capacitados, a FUNAI fechou parceria com o (SIL) Summer Institute of 

Linguistics. Segundo Ferreira, M.: 
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O Estado pôde, assim, por meio de sucessivos convênios firmados com o SIL [...] 

evitar o investimento na educação indígena, repassando a ação governamental 

brasileira para essa instituição norte-americana, cujo objetivo último sempre foi o de 

converter povos indígenas à religião protestante, por intermédio da leitura de textos 

bíblicos. (FERREIRA, M., 2001, p.77)  

 

A instituição norte-americana SIL consiste em uma missão evangélica na qual um 

dos objetivos é traduzir o antigo testamento da bíblia para línguas consideradas ágrafas. Essa 

instituição não representa uma determinada igreja, é composta por missionários de diversas 

igrejas protestantes, que se apresentam como linguistas e atuam na educação escolar indígena 

por meio de convênios com os órgãos indigenistas. Segundo Barros, ao analisar o trabalho 

realizado pelo SIL, no México, no Peru e no Brasil, 

 
[...] a montagem da escola bilíngüe nesses países ficou por conta exclusivamente do 

SIL. Depois da experiência no México, tornou-se norma na missão participar de 

programas oficiais de educação indígena e não se restringir à escola da missão. O 

interesse da missão era poder direcionar a educação indígena pública para a 

alfabetização na língua indígena, imprescindível ao projeto de conversão pela 

tradução da Bíblia (BARROS, 2004, p.71) 

 

A valorização da língua materna e da diversidade cultural assumida pelas políticas 

indigenistas auxiliou o processo de cristianização – desenvolvido pelo SIL – por meio da 

educação escolar indígena. Neste sentido, a alfabetização bilíngue e a utilização de 

metodologias de leituras e traduções de textos bíblicos foram as ferramentas utilizadas para 

alcançar a “civilização” e integração dos indígenas à sociedade nacional. Mais uma vez, a 

educação escolar se constituiu como uma forma de dominação, impondo conhecimentos e 

crenças ocidentais de forma “mascarada” aos indígenas, utilizando as línguas maternas para 

reforçar essa imposição, e desconsiderando suas histórias, mitos e crenças.  

O SIL produziu materiais didáticos que são utilizados ainda hoje em diversas 

escolas indígenas. Além dos serviços prestados à educação escolar, esses missionários 

prestavam assistência médica e desenvolviam projetos comunitários em terras indígenas. De 

acordo com Ferreira, M. (2001) nesta segunda fase da educação escolar para índios no Brasil, 

mais de 50 missões religiosas católicas e protestantes desenvolveram experiências educativas 

com os indígenas, por meio de convênios com os órgãos indigenistas. 
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2.3.3  A constituição de 1988 e os novos direitos indígenas em relação à educação escolar 

 

A educação escolar indígena – desde o período colonial – foi utilizada como uma 

ferramenta da colonização. O “ser índio” como uma condição “primitiva” e transitória 

justificou as práticas assimilacionistas e integracionistas exercidas pela escola. 

 
No Brasil, desde o século XVI, a oferta de programas de educação escolar às 

comunidades indígenas esteve pautada pela catequização, civilização e integração 

forçada dos índios à sociedade nacional. Dos missionários jesuítas aos positivistas 

do Serviço de Proteção aos Índios, do ensino catequético ao ensino bilíngüe, a tônica 

foi uma só: negar a diferença, assimilar os índios, fazer com que eles se 

transformassem em algo diferente do que eram. Nesse processo, a instituição da 

escola entre grupos indígenas serviu de instrumento de imposição de valores alheios 

e negação de identidades e culturas diferenciadas. (GRUPIONI, 2001, p.29) 

 

As mudanças no cenário político e a promulgação da Constituição de 1988 

garantiram aos povos indígenas direitos a uma educação escolar que valorizasse seus 

conhecimentos e práticas culturais. A coordenação de ações educacionais em terras indígenas 

foi transferida da FUNAI para o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e para as 

secretarias estaduais de educação. Além do acesso aos conhecimentos acadêmicos, os 

indígenas têm o direito ao uso da língua materna e de seus conhecimentos próprios na escola, 

tem o direito também à autonomia em relação aos calendários escolares, a utilização de 

materiais didáticos específicos, e a formação de professores indígenas para exercerem a 

docência nessas escolas. Segundo Grupioni: “[...] instituiu-se a possibilidade de a escola 

indígena contribuir para o processo de afirmação étnica e cultural desses povos, deixando de 

ser um dos principais veículos de assimilação e integração.” (GRUPIONI, 2001, p.9). 

A partir da nova Constituição, outras leis como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) e o Plano Nacional de Educação (PNE) abordaram o direito dos 

povos indígenas à uma educação diferenciada. De acordo com o 2° parágrafo do artigo 210 

(seção I da Educação - capítulo III) da Constituição Brasileira, o qual está presente também na 

LDB, “O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem” (BRASIL, 1988). A lei garante o ensino bilíngue e a autonomia dos povos 

indígenas em utilizar seus conhecimentos e modos de aprendizagem na escola. Nas 

Disposições gerais da LDB de 1996: 
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Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de 

fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de 

ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngüe e intercultural aos povos 

indígenas, com os seguintes objetivos:  

I – proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas 

memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas 

línguas e ciências; 

II – garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, 

conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades 

indígenas e não-indígenas.  

Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no 

provimento da educação intercultural à comunidades indígenas, desenvolvendo 

programas integrados de ensino e pesquisa. 

 §1º Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas.  

§2º Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de 

Educação, terão os seguintes objetivos:  

I – fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade 

indígena;  

II – manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação 

escolar nas comunidades indígenas;  

III – desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos 

culturais correspondentes às respectivas comunidades;  

IV – elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e 

diferenciado. (BRASIL, 1996) 

 

É papel do Estado oferecer aos povos indígenas uma educação diferenciada, 

bilíngue e intercultural, que proporcione o fortalecimento da língua materna e dos saberes e 

fazeres de cada povo, oferecendo também o acesso às informações e conhecimentos técnicos 

e científicos da sociedade nacional. Para essa finalidade, a LDB garante o desenvolvimento de 

programas integrados de ensino e pesquisa com a participação das comunidades indígenas na 

elaboração de currículos específicos – que contenham os conhecimentos culturais; a formação 

de pessoal especializado e a elaboração de materiais didáticos específicos. 

Após duas décadas da conquista dos direitos à uma educação diferenciada, as 

escolas indígenas estão no processo lento de transformação. As escolas das comunidades 

Javaé tiveram significativos avanços nos últimos anos, como a atuação de professores 

indígenas na escola, o desenvolvimento de disciplinas que abordam conhecimentos culturais – 

como as disciplinas de língua indígena, artes, ensino religioso, diversidade e cultura –, e a 

participação e interesse da comunidade em relação aos assuntos educacionais. Por outro lado, 

ainda há professores não indígenas exercendo a docência nessas escolas, principalmente nas 

disciplinas que abordam conhecimentos ocidentais. E os materiais didáticos utilizados pelos 

professores são, em sua maioria, os mesmos livros didáticos das escolas não indígenas, ou 

seja, materiais descontextualizados. 
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2.4  A ecologia de saberes, a interculturalidade e a etnomatemática: caminhos a serem 

trilhados 

 

No processo histórico da colonização no Brasil, a escola indígena se constituiu 

como um instrumento de dominação – uma instituição que retirou dos povos indígenas o 

direito de vivenciar e praticar seus conhecimentos e crenças, impondo os princípios cristãos e 

o conhecimento ocidental. 

 
Os contatos de europeus com os povos indígenas brasileiros foram marcados 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 contra-partida, propagarem os conhecimentos, ditos civilizados, 

com a clara intenção de assumir todo o espaço indígena, seja ele territorial, político, 

social, econômico ou cultural. As construções por eles realizadas, físicas ou não, 

foram estabelecidas em prol de uma imposição definitiva do conhecimento 

dominante sobre o conhecimento por eles considerado menor ou primitivo. Neste 

contexto, uma escola destinada ao indígena aparece como um elemento fundamental 

na pretensão de garantir a expansão da dominação dos novos territórios e, assim, 

fortalecer o poder dominante nacional. (RIBEIRO e FERREIRA, 2006, p. 152) 

 

Todo o processo de colonização foi estruturado por um pensamento abissal 

(SANTOS, 2007), a começar pela “descoberta” do território brasileiro – lugar que era 

povoado por sociedades tradicionais distintas e complexas –, os povos que aqui estavam eram 

vistos e tratados pelos europeus como “animais”, ausentes de alma, conhecimentos 

“verdadeiros” e sentimentos – desumanos. Esses pré-conceitos/conceitos de falta de 

“humanidade” e ausência de capacidade cognitiva presente nas relações sociais “primitivas”, 

alimentados pelo etnocentrismo europeu, justificou a presença de distinções visíveis e 

invisíveis estabelecidas por meio de linhas abissais. Essas linhas abissais separam a realidade 

social em duas partes, “o deste lado da linha” – onde o pensamento ocidental, a ciência, os 

grupos sociais “dominantes” estão inclusos – e o “do outro lado da linha” – onde 

conhecimentos, “crenças” e grupos sociais “desaparecem” como realidade, sendo 

considerados inferiores, insignificantes e incompreensíveis. 

 
A mesma cartografia abissal é constitutiva do conhecimento moderno. Mais uma 

vez, a zona colonial é por excelência o universo das crenças e dos comportamentos 

incompreensíveis, que de forma alguma podem ser considerados como 

conhecimento e por isso estão para além do verdadeiro e do falso. O outro lado da 

linha alberga apenas práticas mágicas ou idolátricas, cuja completa estranheza 

conduziu à própria negação da natureza humana de seus agentes. Com base nas suas 

refinadas concepções de humanidade e de dignidade humana, os humanistas dos 

séculos XV e XVI chegaram à conclusão de que os selvagens eram subumanos. A 
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questão era: os índios têm alma? Quando o papa Paulo III respondeu 

afirmativamente em sua bula Sublimis Deus, de 1537, fê-lo concebendo a alma dos 

povos selvagens como um receptáculo vazio, uma anima nullius, muito semelhante 

à terra nullius, o conceito de vazio jurídico que justificou a invasão e a ocupação 

dos territórios indígenas. Com base nessas concepções abissais de epistemologia e 

legalidade, a universalidade da tensão entre regulação e emancipação, aplicada a este 

lado da linha, não entra em contradição com a tensão entre apropriação e violência, 

aplicada ao outro lado da linha. (SANTOS, 2007. p. 75) 

 

A tensão apropriação/violência é aplicada ao outro lado da linha nos sentidos 

jurídico e epistemológico. O processo de colonização e a relação entre europeus e indígenas 

são marcados pela tensão entre apropriação/violência – na invasão das terras indígenas, na 

morte de inúmeras etnias, na exploração do trabalho indígena, na imposição dos 

conhecimentos e crenças ocidentais por meio da catequese e educação escolar. Em prol de 

estabelecer as condições para o desenvolvimento da regulação/emancipação deste lado da 

linha – a fim de alcançar a “evolução” e o desenvolvimento do país e dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos. De acordo com Santos (2007) essas tensões continuam a coexistir, 

sem que a universalidade da tensão entre regulação/emancipação seja questionada pela 

existência da tensão entre apropriação/violência. 

A escola indígena foi utilizada para reforçar a tensão entre apropriação/violência e 

manter as sociedades indígenas do outro lado da linha abissal. A história e os conhecimentos 

dos povos indígenas foram marginalizados e excluídos do processo de ensino, sendo impostas 

outras crenças e conhecimentos – “verdadeiros” e “evoluídos” – com intencionalidades de 

opressão, dominação e subalternização. Segundo Santos e Menezes (2009): 

 
O colonialismo, para além de todas as 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; MENEZES, 

p. 7, 2009) 

 

No processo de colonização formas de conhecer e lidar com o mundo foram 

impostas – epistemologia dominante –, deslegitimando inúmeras outras formas de conhecer 

próprias dos povos indígenas. Oliveira e Candau (2010) ao analisar o conceito de 

colonialidade do poder, trabalhado por Aníbal Quijano em suas reflexões teóricas, entende o 

termo como a ocidentalização do “outro”, uma invasão do seu imaginário. 

 
[...] o colonizador destrói o imaginário do outro, invizibilizando-o e subalternizando-

o, enquanto reafirma o próprio imaginário. Assim, a colonialidade do poder reprime 

os modos de produção de conhecimento, os saberes, o mundo simbólico, as imagens 

do colonizado e impõe novos. (OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p.16) 
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A colonialidade do poder – que tem como consequência a “colonialidade do saber 

e do ser” – reprime outras formas não europeias de produzir conhecimentos por meio de uma 

“geopolítica do conhecimento”, que consiste na “estratégia da modernidade europeia que 

afirmou suas teorias, seus conhecimentos e seus paradigmas como verdades universais e 

invisibilizou e silenciou os sujeitos que produzem conhecimentos ‘outros’” (OLIVEIRA; 

CANDAU, 2010, p.23). A geopolítica do conhecimento – assim como a colonialidade do 

poder, do saber e do ser – geram as tensões apontadas por Santos (2007) entre 

regulação/emancipação e apropriação/violência, as quais coexistem e estão presentes na 

atualidade, reforçando as linhas abissais. Este aspecto caracteriza a educação escolar indígena, 

de acordo com Corrêa: 

 

Antes da década de [19]70, mais propriamente, a escola indígena foi usada – e ainda 

tem sido – como um dos principais instrumentos para a descaracterização e 

destruição das culturas indígenas na história do contato com outras culturas,[...] a 

escola e programas oficiais de “educação para o índio” tinham como objetivo 

reforçar os projetos integracionistas, gerados pelo pensamento assimilacionista que 

dominava na relação Estado e povos indígenas. (CORRÊA, 2010, p.327) 
 

Nos dias atuais, apesar dos direitos conquistados pelas comunidades indígenas – 

direitos que são contrários ao pensamento hegemônico e abissal –, a escola traz um ranço da 

colonização na sua estrutura, que só pode ser rompido por meio de um pensamento pós-

abissal, em prol de sua descolonização. Segundo os estudos de Oliveira e Candau sobre a 

concepção de decolonialidade, trabalhado por Catherine Walsh, 

 

[...] a decolonialidade implica partir da desumanização e considerar as lutas dos 

povos historicamente subalternizados pela existência, para a construção de outros 

modos de viver, de poder e de saber. Portanto, decolonialidade é visibilizar as lutas 

contra a colonialidade a partir das pessoas, das suas práticas sociais, epistêmicas e 

políticas. (OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p.24). 

 

Nesta perspectiva, a educação escolar indígena vem se tornando uma ferramenta 

de luta dos povos indígenas, uma possibilidade de garantir a visibilidade e o direito de incluir 

no processo educativo seus saberes e fazeres, suas epistemologias, além dos conhecimentos 

não indígenas. Essas epistemologias “outras” que resistiram ao processo de colonização, são 

denominadas por Santos (2007) “epistemologias do Sul”, representando a diversidade 

epistemológica do mundo. O “Sul” metaforicamente está relacionado com o Sul geográfico, o 

qual consiste em regiões que foram colonizadas pelos europeus. 
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A emergência do ordenamento da apropriação/violência só poderá ser enfrentada se 

situarmos nossa perspectiva epistemológica na experiência social do outro lado da 

linha, isto é, do Sul global, concebido como a metáfora do sofrimento humano 

sistêmico e injusto provocado pelo capitalismo global e pelo colonialismo. O 

pensamento pós-abissal pode ser sintetizado como um aprender com o Sul usando 

uma epistemologia do Sul. Ele confronta a monocultura da ciência moderna com 

uma ecologia de saberes, na medida em que se funda no reconhecimento da 

pluralidade de conhecimentos heterogêneos (sendo um deles a ciência moderna) e 

em interações sustentáveis e dinâmicas entre eles sem comprometer sua 

autonomia.[...] Assim, a primeira condição para um pensamento pós-abissal é a co-

presença radical. A co-presença radical significa que práticas e agentes de ambos os 

lados da linha são contemporâneos em termos igualitários. (SANTOS, 2007, p. 85) 

 

O pensamento pós-abissal parte da premissa de que há uma diversidade 

inesgotável de epistemologias além da epistemologia dominante – as epistemologias do sul –, 

e reconhece a existência de formas de conhecer e produzir conhecimentos que são distintas do 

conhecimento científico. Ao propósito de alcançar um diálogo horizontal entre esses 

conhecimentos Boaventura de Souza Santos propõem o desenvolvimento de uma ecologia de 

saberes, evidenciando o enriquecimento que a diversidade de conhecimentos propicia ao 

conferir inteligibilidade e intencionalidade às experiências sociais (SANTOS; MENEZES, 

2009). 

Em uma escola indígena na perspectiva da ecologia de saberes, os conhecimentos 

próprios dos indígenas são considerados e utilizados no processo de ensino, assim como o 

conhecimento não indígena. Busca-se a utilização dos conhecimentos científicos de forma 

contra-hegemômica, por meio da interculturalidade. Segundo Catherine Walsh:  

 
El enfoque y la práctica que se desprende la interculturalidad crítica no es funcional 

al modelo societal vigente, sino cuestionador serio de ello. Mientras que la 

interculturalidad funcional asume la diversidad cultural como eje central, 

apuntalando su reconocimiento e inclusión dentro de la sociedad y el Estado 

nacionales (uninacionales por práctica y concepción) y dejando por fuera los 

dispositivos y patrones de poder institucional-estructural -las que mantienen la 

desigualdad-, la interculturalidad crítica parte del problema de poder, su patrón de 

racialización y la diferencia (colonial no simplemente cultural) que ha sido 

construida a función de ello. El interculturalismo funcional responde a y parte de los 

intereses y necesidades de las instituciones sociales; la interculturalidad crítica, en 

cambio, es una construcción de y desde la gente que há sufrido una historia de 

sometimiento y subalternización (WALSH, p. 9, 2008). 

 

Walsh (2008) aponta as características de uma interculturalidade crítica que, 

distinta da interculturalidade funcional, além de reconhecer a diversidade cultural, se constitui 

como um projeto político, epistêmico e social. Em uma educação intercultural os 

conhecimentos outros – as epistemologias do sul – são valorizados, sendo tão relevantes 

quanto os conhecimentos científicos. Saberes diferentes pensados no viés da 
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interculturalidade crítica proporcionam a legitimidade de outras formas de conhecer e 

produzir conhecimentos, as quais enriquecem e dão sentido aos processos de ensino e 

aprendizagem, pois fazem parte do contexto e da cultura dos educandos. De acordo com 

Nazareno e Freitas: 

 

 
Nesse sentido, 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 

pluriepistemologias. (NAZARENO; FREITAS, 2013, p.118). 

 

É necessário ao reconhecimento de saberes e fazeres outros, ir além da 

“perspectiva hierarquizante” que reforça sua condição de subalterno, inferior. Em prol da 

descolonização do saber, a hierarquia entre os conhecimentos deve ser estabelecida de acordo 

com o contexto, as necessidades e expectativas dos sujeitos participantes dos processos 

educativos, 

 
[...] em vez de subscrever uma hierarquia única, universal e abstrata entre os saberes, 

estabelece hierarquias em conformidade com o contexto, à luz dos resultados 

concretos pretendidos ou atingidos pelas diferentes formas de saber. [...] Entre os 

diferentes tipos de intervenção pode existir complementaridade ou contradição. 

(SANTOS, 2007, p.90) 

 

Na organização do ensino escolar são estabelecidas hierarquias entre os 

conhecimentos distintos, os quais podem se complementar ou prevalecer numa contradição. 

Nas disciplinas desenvolvidas nas escolas indígenas dentro das aldeias Javaé pode-se perceber 

a relevância do contexto cultural na construção dessas hierarquias e como alguns 

conhecimentos distintos podem ser complementares e outros contraditórios. Nas aulas de 

ensino religioso, ministradas por professores indígenas, são ensinados os conhecimentos 

“religiosos” próprios dos Javaé. São conhecimentos que envolvem todo o contexto histórico e 

cultural do povo e contradizem os princípios religiosos cristãos – que eram, até pouco tempo, 

impostos como verdadeiros nas escolas indígenas. Assim, numa perspectiva hierárquica entre 

os conhecimentos, os Javaé estabelecem a epistemologia que será utilizada em virtude da 

incompatibilidade de conhecimentos, de sua não complementariedade. Segundo Santos, “[...] 

no contexto da ecologia de saberes consiste em dar preferência às formas de conhecimento 
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que garantam a maior participação possível dos grupos sociais envolvidos na concepção, 

execução, controle e fruição da intervenção” (SANTOS, 2007, p.90). 

Boaventura de Souza Santos (2007) propõe um programa de pesquisa para a 

construção epistemológica de uma ecologia de saberes, identificando três conjuntos principais 

de questões. O primeiro conjunto está relacionado à identificação de saberes, e a principal 

questão levantada é: “A partir de qual perspectiva é possível identificar diferentes 

conhecimentos?”. O segundo conjunto são questionamentos sobre os procedimentos que 

levam a relacionar os diferentes saberes. Boaventura evidencia o conceito de tradução 

intercultural, que consiste na aproximação de conhecimentos distintos para que possam ser 

relacionados. Neste sentido, algumas das questões apontadas por SANTOS (2007, p.93) são: 

“Como distinguir incomensurabilidade, contradição, incompatibilidade e 

complementaridade?”, “Como assegurar que a tradução intercultural não se transforme numa 

versão renovada do pensamento abissal, numa versão ‘suavizada’ de imperialismo e 

colonialismo?”. O terceiro conjunto de questões está relacionado à natureza e à avaliação das 

intervenções no mundo em virtude da ecologia de saberes. “Como se pode traduzir tal 

perspectiva em práticas de conhecimento?”, “Qual seria o impacto de uma concepção de 

conhecimento pós-abissal (como uma ecologia de saberes) sobre as instituições educativas?”. 

Essas questões permeiam a pesquisa realizada com os Javaé. O primeiro conjunto 

de questões se refere aos modos de identificação dos conhecimentos “outros”, uma proposta 

de “como” compreender e distinguir esses conhecimentos não ocidentais será apresentada no 

próximo capítulo, durante as discussões metodológicas. O segundo e terceiro conjuntos de 

questões guiarão as análises dos dados coletados durante a pesquisa, à luz da etnomatemática. 

Em consonância ao programa de pesquisa proposto por Boaventura de Souza 

Santos, se encontra o programa Etnomatemática proposto por Ubiratan D’Ambrósio.  

 
O reconhecimento, tardio, de outras formas de pensar, inclusive matemático, 

encoraja reflexões mais amplas sobre a natureza do pensamento matemático, do 

ponto de vista cognitivo, histórico, social, pedagógico. Esse é o objetivo do 

Programa Etnomatemática. O grande motivador do programa que denomino 

Etnomatemática é procurar entender o saber/fazer matemático ao longo da história 

da humanidade, contextualizado em diferentes grupos de interesse, comunidades, 

povos e nações. (D’AMBROSIO, 2011a, p.17) 

 

O programa Etnomatemática, em seus pilares, compreende o conhecimento como 

resposta às pulsões de sobrevivência e transcendência da espécie humana. Que se constrói, a 

partir de representações da realidade, teorias e práticas – por meio de artefatos (materiais) e 
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mentefatos (imaginação, criatividade, abstração) –, as quais são acumuladas e compartilhadas 

constituindo a cultura de um grupo. Neste sentido, a etnomatemática não é apenas o estudo de 

saberes e fazeres matemáticos de povos culturalmente distintos. As “várias maneiras, técnicas, 

habilidades (tica) de explicar, de entender, de lidar e de conviver (matema) com distintos 

contextos naturais e socioeconômicos da realidade (etno)” (D’AMBROSIO, 2011b, p.111), 

compõem o campo de pesquisa denominado etnomatemática. 

O programa Etnomatemática propõe a visibilidade, legitimidade e abordagem de 

distintas formas de conhecer, buscando compreender o ciclo da geração, organização 

intelectual, organização social e difusão de conhecimentos construídos por diversos grupos 

sociais (D’AMBRÓSIO, 2011a). Nesta perspectiva, o enfoque etnomatemático contesta à 

matemática acadêmica – a qual é difundida nas escolas – como não sendo a única forma de 

desenvolver ações como contar, medir, organizar, relacionar, agrupar ou classificar. Sendo 

assim, em contraposição à concepção de universalidade, a matemática é compreendida como 

uma construção humana, desenvolvida por meio de conhecimentos que estão intrinsicamente 

relacionados às necessidades e realidades culturais e históricas de grupos sociais.  

Enquanto construção humana vinculada ao ambiente social e cultural não há como 

existir uma única matemática. Por esse viés, cada povo, de acordo com a realidade que 

vivencia, possui distintos modos de sistematização, organização, medição, contagem; 

maneiras próprias de lidar com quantidades, números, formas e medidas; conhecimentos 

estes, que estão relacionados a organização social, cosmologias e às atividades do cotidiano 

do grupo. Compreende-se, neste trabalho, esse rol de saberes próprios de um determinado 

grupo social como conhecimentos etnomatemáticos.  

Segundo Daniel Clark Orey a etnomatemática deve ser entendida em sua 

abrangência: 

[...] refere-se ao “contexto cultural”, considerando o sentido mais amplo da 

expressão, isto é, com a inclusão dos jargões, dos mitos, dos símbolos, do trabalho, 

dos valores religiosos e, também, das diferentes maneiras de se fazer e utilizar a 

matemática na vida cotidiana. Este aspecto considera também as explorações 

pedagógicas sobre os modos nos quais possamos conectar a matemática formal ao 

contexto cultural, no currículo matemático que é ensinado nas escolas 

(MONTEIRO; OREY; DOMITE, 2006, p.15) 

 

Neste sentido, corrobora-se com o entendimento da etnomatemática como um 

campo de investigação que problematiza mais do que ideias matemáticas culturalmente 

definidas, dando visibilidade e legitimidade à distintas artes e técnicas de explicar, conhecer e 

lidar com o mundo. Segundo Ribeiro e Ferreira, sobre a etnomatemática: 
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Junto a ela, surge um novo olhar, uma postura distinta que naturalmente flui para a 

qualidade, para a alteridade, para a descentralização. Ao buscar compreender o que 

advém de uma outra realidade, se aproxima da educação escolar, da antropologia, da 

hermenêutica, da psicologia e de vários outros campos que a conduzem para um 

espaço transdisciplinar de múltiplas possibilidades. A abertura que traz junto a si, 

valoriza o diálogo, o saber ouvir, a crítica, a ética, a autonomia, a esperança. Nela 

não há espaço para visões discriminatórias. Deste modo, promove outras histórias 

para a realidade dos excluídos. Histórias que os posicionam enquanto sujeitos, 

diferentemente do que tem constantemente ocorrido. (RIBEIRO e FERREIRA, 

2006, p. 159) 

 

Compartilha-se da compreensão da etnomatemática como campo de pesquisa e 

proposta educacional comprometida com a luta dos grupos marginalizados, oprimidos e 

excluídos – em virtude da tensão apropriação/violência, da colonialidade do poder, do saber e 

do ser. Acredita-se que práticas e metodologias educacionais pautadas no viés da 

etnomatemática possam contribuir com a decolonização da escola indígena e promover 

condições para a existência de relações dialógicas entre epistemologias distintas, pois, 

 
O etnocídio não é uma regra que se estabelece como consequência inevitável de uma 

convivência intercultural. O diálogo é possível na diferença. Contextos distintos não 

implicam antagonismo. A oposição observada no cotidiano do contato é causada por 

princípios não-indígenas baseados na posse das terras, na superioridade intelectual e 

religiosa, na ética do dinheiro. Com esta fundamentação, certamente não se viabiliza 

qualquer forma de encontro pacífico. Fora dela, um novo leque, em proximidade 

com a justiça social, abre um campo harmônico voltado para a valorização de 

conhecimentos distintos. Lado a lado, eles podem proporcionar a cada cultura um 

saber novo. Podem contribuir para a formação de uma consciência crítico-reflexiva 

da identidade de cada pessoa. Uma escola indígena que valoriza saberes maternos 

das comunidades e, ao mesmo tempo, dialoga com outras formas de conhecimento, 

evita a sobreposição de uma realidade à outra e oportuniza um encontro que tende a 

destituir do pensamento do alunado o parâmetro “dominador-dominado” que nele 

reside.” (FERREIRA, R. 2002, p.110) 

 

Os povos indígenas começaram a recorrer à educação escolar como um 

instrumento conceituado de luta (FERREIRA, M., 2001). A estrutura organizacional e 

epistemológica da escola está sendo discutida nos cursos de formação de professores 

indígenas, fomentando práticas em prol do diálogo horizontal entre conhecimentos distintos 

por meio da ecologia de saberes. Segundo Corrêa (2010), uma escola nesses moldes propicia 

aos povos indígenas a reafirmação e revitalização de suas identidades culturais, e se 

estabelece como “[...] um espaço de articulação de informações possibilitando estruturar as 

relações com outras sociedades, assim também, como um espaço de pesquisa de suas próprias 

necessidades e de reflexões sobre o destino dos povos indígenas.” (CORRÊA, 2010, p.330). 

Como aponta Rogério Ferreira: 
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Não há mais como aceitarmos imagens estereotipadas construídas e alimentadas por 

concepções discriminatórias, por currículos escolares tendenciosos, pelas vertentes 

sociais que têm em si o pensamento político do dominador. Vale ressaltar que os 

sons criados no cerne da intelectualidade indígena só serão ouvidos no momento em 

que a força da conscientização nela presente ultrapassar o preconceito disseminado 

no interior da sociedade que lhe envolve. Por isso, é fundamental eliminar os 

modelos educacionais escolares que calam a voz dos indígenas brasileiros. 

(FERREIRA, R. 2002, p.118) 

 

A necessidade de romper com o paradigma dominante é imprescindível na medida 

em que epistemologias e pedagogias outras são reconhecidas como existentes e relevantes – 

uma reinvindicação por espaços e modelos educacionais descolonizados. Segundo Pimentel 

da Silva, pensar a educação “de acordo com uma lógica não colonial é um chamado para 

abandonar as pedagogias coloniais e os pressupostos teóricos que as fundamentaram e 

geraram ideias responsáveis pela colonização do pensamento, do conhecimento e da 

educação” (PIMENTEL DA SILVA, 2016, p.178). 

Os povos indígenas, após cinco séculos de dominação, exploração e opressão, 

estão tomando consciência das situações que vivenciam enquanto “oprimidos” – estando do 

lado de lá da linha abissal, sujeitos aos processos de apropriação/violência – e se engajando 

em uma luta organizada – em que a ação e a reflexão (práxis) são constantes no movimento de 

superação –, em busca de libertação da condição antidialógica e injusta de oprimidos 

(FREIRE, 2011a). Neste contexto, 

 
Se antes as populações observavam o não indígena explorando seus territórios, agora 

querem ver seus jovens pensando em um novo mundo através da escola. Se antes, 

apenas ouviam – em português – imposições vindas de fora, agora querem ser 

ouvidos pelas instituições brasileiras. Se antes falavam para dentro, agora sentem 

que podem falar para fora – para a academia, para o mundo. (HERBETTA, 2016, 

p.174) 

 

A luta dos povos indígenas consiste em transformar suas comunidades, no sentido 

de conscientização sobre a história e a realidade dos indígenas em relação a sociedade 

envolvente; na importância de se prepararem, qualificarem para lidar com os não indígenas e 

conquistarem autonomia; no fortalecimento e revitalização das suas raízes culturais. Em busca 

de estabelecer relações mais respeitosas entre indígenas e não indígenas em prol de uma 

sociedade mais justa, a escola se tornou uma necessidade do pós-contato, uma ferramenta na 

luta dos povos indígenas. 
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Ao contrário dos períodos anteriores, em que o projeto educacional era da Igreja e 

do Estado, atualmente a escola indígena é, antes de tudo, um projeto dos índios. Não 

um projeto uniforme e consensual, mas que pode ser valorizado diferentemente por 

cada etnia e população indígena, tendo em comum apenas a certeza adquirida por 

eles de que, para melhor viver no Brasil, devem dominar alguns dos conhecimentos 

que embasam grande parte de nossas relações, especialmente as jurídicas. Assim, 

reivindicam sua alfabetização e aprendizado de matemática e geografia, como parte 

de um projeto maior de efetivação de sua cidadania: como repetem exaustivamente, 

precisam aprender a ler documentos, mapas e contabilidades para melhor se situar e 

defender na sociedade nacional. (COHN, 2005, p.487-88) 

 

Para os indígenas a educação escolar é uma oportunidade – e um direito – para 

que eles tenham acesso aos conhecimentos dos não indígenas, a fim de compreenderem e se 

posicionarem de forma mais igualitária em relação à sociedade envolvente; além de propiciar 

a revitalização de suas raízes culturais, a educação escolar indígena no viés da ecologia de 

saberes e da interculturalidade, promove a aproximação de conhecimentos distintos, 

proporcionando contribuições significativas para o processo de ensino e aprendizagem. Nesta 

perspectiva, em que os indígenas buscam por uma escola diferenciada que ofereça 

conhecimentos tradicionais e científicos, e modos próprios de aprendizagem, a participação 

dos próprios indígenas na construção dessa escola é fundamental para seu processo de 

descolonização. Segundo o indígena Euclides Macuxi – em sua fala presente na tese de 

doutorado de Grupioni (2008): 

 
[...] Na prática, ainda temos uma escola dissociada da nossa realidade. Diferenciado 

não quer dizer de qualquer jeito. O diferenciado é o conhecimento da nossa cultura, 

o conhecimento da nossa língua, os nossos saberes. O diferenciado é que ela tem que 

ser de boa qualidade. E para isso, precisamos formar os nossos professores, porque 

eles terão que ser capazes de trabalhar com os nossos conhecimentos, nossa grafia, 

nossa matemática e também com os conhecimentos universais. Assim, o professor é 

também um pesquisador. A educação indígena pode ajudar a manter a nossa cultura, 

pode nos ajudar a continuar vivendo de um modo diferente. (GRUPIONI, 2008, 

p.139) 

 

Os direitos à uma escola indígena diferenciada estão garantidos em diversos 

documentos oficiais, contudo, é necessária uma mudança radical desde o pensamento abissal 

da sociedade envolvente à práticas que propiciem as condições necessárias para que uma 

educação intercultural e decolonial seja realizada. Neste contexto, a luta e o engajamento dos 

indígenas é fundamental na busca pela formação de professores indígenas, da produção de 

materiais didáticos específicos e da construção dos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas 

que representem as comunidades indígenas. Almejando, assim, uma escola que fortaleça a 

construção de novos rumos para os movimentos indígenas e propicie relações interétnicas – 

entre não indígenas e indígenas – mais éticas, justas e solidárias. 
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Capítulo 3 
 

 

 

OS CAMINHOS TRILHADOS NO DESENVOLVIMENTO DA 

PESQUISA 
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Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um relato de longa viagem empreendida 

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) 

 

Tendo em vista a perspectiva da etnomatemática, da interculturalidade e ecologia 

de saberes, em prol de alcançar objetivos que envolvem a compreensão de conhecimentos 

etnomatemáticos Javaé e suas contribuições para a construção de uma escola indígena 

diferenciada, foi desenvolvida uma investigação qualitativa de cunho etnográfico com o povo 

Javaé. 

De acordo com Oliveira (2012, p.37) a pesquisa de abordagem qualitativa é “[...] 

um processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas 

para a compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e /ou segundo 

sua estruturação”. Neste sentido, no viés da abordagem qualitativa, foi utilizada a etnografia 

como principal método no desenvolvimento da pesquisa. 

O método etnográfico exige um trabalho paciente e contínuo, que consiste na 

utilização de técnicas de coletas de dados associadas a uma prática de trabalho de campo a 

partir da imersão do pesquisador no contexto estudado. Nesta perspectiva, não há uma 

“receita” de como desenvolver uma etnografia, pois cada contexto tem suas particularidades – 

sendo compostos por relações sociais, políticas e culturais distintas –, e, por outro viés, cada 

pesquisador constrói relações no campo que direcionam a pesquisa, podendo auxiliar, ou até 

mesmo prejudicar, o acesso a informações e acontecimentos. 

Contudo, apesar de não ter uma “fórmula” exata para desenvolver uma pesquisa 

etnográfica, há autores que evidenciam a relevância de princípios metodológicos para a 

realização da etnografia. Rocha e Eckert (2008) apontam que uma etapa importante na 

preparação do trabalho de campo é a definição do tema e do objetivo da pesquisa. 

Neste sentido, para que os objetivos da etnografia, a qual foi realizada na segunda 

etapa da pesquisa fossem coerentes com a realidade sociocultural dos Javaé e o tema fosse 

delineado, foi desenvolvida a primeira etapa da pesquisa concomitantemente à realização do 

tema contextual “Estudos em Terras Indígenas”, desenvolvido pelos professores Dr. José 

Pedro Machado Ribeiro e Dr. Elias Nazareno (membros do Comitê Javaé). 
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3.1  A primeira etapa da pesquisa na aldeia Canoanã: conhecendo o contexto dos Javaé 

 

A primeira etapa da pesquisa foi realizada – nos dias 26 a 31 de maio de 2014 na 

aldeia Canoanã, no município de Formoso do Araguaia – com o propósito de conhecer o 

contexto vivenciado pelos Javaé e construir os objetivos da segunda etapa de investigação. 

Neste momento inicial participei das atividades desenvolvidas pelos professores do curso de 

Educação Intercultural e desenvolvi atividades relacionadas à etnomatemática, no espaço da 

escola indígena Tainá. 

 

   Foto: Gabriela Camargo, Canoanã, 2016. 

 

Além da participação no tema contextual, tive a oportunidade de compreender de 

forma mais abrangente aspectos sociais e culturais do povo Javaé, conheci alguns espaços da 

aldeia – algumas casas, o cemitério, o campo de futebol, a escola, o posto de saúde, entre 

outros espaços –; fui apresentada à algumas famílias da aldeia e convidada a assistir à uma 

parte de um ritual, o Hetohokỹ mirim
28

. O objetivo desta etapa foi conhecer de forma mais 

consistente os Javaé e a realidade da escola indígena Tainá, sua estrutura e organização. 

                                                 
28

 O Hetohokỹ mirim é um ritual que representa um “preparo” das crianças para participarem do grande ritual 

Javaé – o hetohokỹ - de iniciação masculina. 

Figura 9 - Escola Indígena Tainá 
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Esse primeiro momento da pesquisa foi relevante, pois, além de oportunizar o 

conhecimento mais abrangente sobre o povo Javaé e a realidade que vivenciam, proporcionou 

o estabelecimento de relações dentro da aldeia. Apesar de participar de momentos do dia a dia 

do povo Javaé, e visitar alguns lugares da aldeia, a maior parte do tempo em que estive em 

Canoanã permaneci nos espaços da escola. 

Com o objetivo de compreender a realidade da escola indígena naquela 

comunidade, conversei com alguns professores indígenas e não indígenas e com o diretor da 

escola; observei, ligeiramente, momentos das aulas de alguns professores; observei as 

instalações, os materiais didáticos e eletrônicos disponíveis, assim como os livros didáticos 

presentes na biblioteca
29

 da escola. 

Essas primeiras conversas e observações promoveram um entendimento mais 

significativo sobre a realidade da escola indígena Tainá. Entre os professores há não indígenas 

e indígenas, sendo que para esses últimos são reservadas as disciplinas relacionadas aos 

elementos culturais – como as aulas de língua indígena, ensino religioso, artes, entre outras 

(disciplinas para as séries iniciais); as disciplinas “específicas” como matemática, geografia e 

português são lecionadas por professores não indígenas. Em conversas com alguns desses 

professores – em especial com um professor de matemática – foi recorrente em seus discursos 

a dificuldade que os alunos indígenas apresentam na aprendizagem dos conteúdos não 

indígenas, principalmente na área da matemática. Os professores não indígenas, em geral, 

conhecem pouco da cultura Javaé, e não compreendem a língua materna, o que dificulta a 

inserção de conhecimentos próprios dos Javaé em suas aulas. Além dessas problemáticas, os 

livros didáticos utilizados pelos professores da escola Tainá, são os mesmos livros utilizados 

na cidade, em escolas para não indígenas. São livros que a escola recebe do Estado, que 

ficam, em sua maioria, armazenados na biblioteca da escola, e podem ser utilizados pelos 

professores – livros descontextualizados, que trazem reflexões e aplicações distantes da 

realidade indígena. Não há material
30

 específico produzido na língua indígena inỹrybè, que 

considere os conhecimentos próprios dos Javaé no processo de ensino e aprendizagem. Os 

materiais utilizados pelos professores indígenas nas disciplinas que envolvem a cultura Javaé 

são eles mesmos que constroem durante o planejamento de suas aulas – organizam o 

                                                 
29

 A biblioteca é uma sala pequena dentro da escola que contém os livros didáticos disponíveis para os 

professores utilizarem. 
30

 Materiais bilingues relacionados à cultura Javaé estão sendo construídos, pelos alunos/professores indígenas, 

por meio dos projetos extraescolares do curso de Educação Intercultural da UFG e das atividades desenvolvidas 

na Prática como Componente Curricular (PCC). 
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conhecimento que será ministrado e desenvolvem atividades sobre e a partir do dia a dia das 

crianças Javaé. 

No contexto observado, percebe-se que a escola indígena Javaé está em 

transformação, caminhando na direção da interculturalidade, contudo, há muitas barreiras a 

serem superadas. Na comunidade Javaé, não só os professores, mas a sociedade em geral, 

busca e acredita na importância de uma escola que forme um cidadão indígena com 

autonomia e que desenvolva competências que potencializem as relações interculturais com a 

sociedade não indígena, além de valorizar o patrimônio e conhecimento tradicional. 

 
O grande desafio da Educação Indígena resulta da necessidade de se atingir 

simultaneamente dois grandes objetivos: preparar as populações indígenas para um 

convívio digno com a civilização dominante; e possibilitar aos povos indígenas a 

revitalização de sua identidade cultural. (D’AMBROSIO, 1998, p. 12) 

 

Neste sentido, os conhecimentos próprios do povo, ao serem utilizados na escola, 

podem contribuir com a revitalização da cultura, e potencializar o processo de ensino e 

aprendizagem dos conhecimentos não indígenas – aproximando-os do contexto vivenciado 

pelo educandos. Neste aspecto, a pesquisa pretendeu contribuir com o fortalecimento da 

ecologia de saberes, da interculturalidade e da decolonização da escola, partindo do objetivo 

de compreender e sistematizar conhecimentos etnomatemáticos Javaé, almejando que esses 

conhecimentos possam trazer contribuições para o processo de ensino e aprendizagem nas 

escolas indígenas Javaé. Assim, surgiram questionamentos como: Quais são os 

conhecimentos etnomatemáticos – oriundos da história e cultura indígena Javaé – presentes 

nas formas de comparar, classificar, quantificar, medir, explicar, generalizar, inferir, que 

fazem parte do cotidiano do povo Javaé? Quais são as contribuições da inserção desses 

conhecimentos próprios no processo educacional escolar Javaé? 

Esses questionamentos surgiram em virtude das experiências vivenciadas com os 

professores indígenas no curso de Educação Intercultural da UFG e da primeira etapa da 

pesquisa realizada na aldeia Canoanã; em que foram constatadas problemáticas como a 

dificuldade dos alunos indígenas no processo de aprendizagem dos conteúdos matemáticos e a 

necessidade de materiais didáticos específicos que se aproximem do contexto dos alunos 

Javaé. Nessa perspectiva, compreende-se que a interculturalidade possa contribuir para a 

construção de uma escola que atenda as necessidades e expectativas do povo, ao considerar os 

conhecimentos próprios dos Javaé no processo de ensino. 
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3.2  O consentimento dos Javaé e a construção teórica para o desenvolvimento da 

pesquisa etnográfica 

 

Tendo em vista as problemáticas e os objetivos que emergiram da primeira etapa 

da pesquisa, iniciou-se a preparação para o desenvolvimento da segunda etapa de campo. 

Uma fase fundamental para a realização da pesquisa etnográfica é apresentar a investigação a 

ser desenvolvida ao grupo que participará do estudo, com o intuito de conseguir o 

consentimento e estabelecer parcerias. 

  
Existem múltiplas maneiras da inserção em campo ser iniciada, mas em sua maioria, 

uma etnografia se estréia com um processo de negociação [...] com indivíduos e/ou 

grupos que pretende estudar, transformando-os em parceiros de seus projetos de 

investigação, compartilhando com eles e com elas suas idéias e intenções de 

pesquisa. O consentimento implica em saber quando e onde ir, com quem e o que se 

pode ou não falar, como agir diante de situações de conflito e risco, etc.( ROCHA; 

ECKERT, 2008, p.4) 

 

Neste sentido, nos dias 12 à 18 de outubro de 2014, desenvolvi, 

concomitantemente à participação no tema contextual “Estudos em terras indígenas”, a 

negociação com os Javaé em relação à realização da pesquisa na aldeia Canoanã. O projeto de 

pesquisa foi apresentado aos professores indígenas e ao diretor da escola indígena Tainá e 

discutido a respeito de sua relevância para a comunidade Javaé. Os professores, o diretor da 

escola e o cacique da aldeia permitiram a realização da pesquisa – a entrada, e permanência 

por um período, da pesquisadora em outros espaços além da escola – na aldeia Canoanã. 

Após o consentimento dos Javaé para a realização da pesquisa, o passo seguinte 

consistiu na construção teórica para o desenvolvimento das próximas etapas de campo. 

Segundo Malinowski: 

 
[...] quanto maior for o número de problemas que leve consigo para o trabalho de 

campo, quanto mais esteja habituado a moldar suas teorias aos fatos e a decidir quão 

relevantes eles são às suas teorias, tanto mais estará bem equipado para o seu 

trabalho de pesquisa (MALINOWSKI, 1984, p. 22). 

 

Nesta perspectiva, realizei um levantamento bibliográfico das investigações 

realizadas com o povo Javaé. As pesquisas desenvolvidas por Patrícia Mendonça Rodrigues 

(1993; 2008) trazem um vasto material de consulta sobre o povo Javaé, uma análise profunda 

de história e de diversos aspectos culturais desse povo. Em sua dissertação de mestrado 
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analisa a ideia de energia vital e a noção de corpo para os Javaé, e na tese de doutorado 

analisa o conceito Javaé de História e a sua relação com a estrutura social. A pesquisa 

(dissertação de mestrado) de André Amaral de Toral (1992a) apresenta dados da história dos 

Karajá, Javaé e Karajá do Norte com outros povos indígenas e os não indígenas, além de 

desenvolver uma análise sobre a cosmologia desses povos. O trabalho de Oiara Bonilla (2000) 

evidencia a reconstrução de Porto Txuiri – um vilarejo de brancos apropriado pelos Inỹ – e 

analisa por meio de categorias próprias da cosmologia Inỹ as continuidades e mudanças em 

virtude desse processo. A pesquisa realizada por Sônia Regina Lourenço (2009) apresenta um 

estudo sobre a música entre os Javaé. A pesquisa realizada por Luciana Leite (2014) aborda a 

noção de tempo de crianças Javaé e crianças não indígenas, e discute sobre as abordagens 

interculturais no ensino de história. A pesquisa de mestrado de André Egidio Pin (2014) 

analisa a história do povo Javaé e sua relação com a sociedade envolvente no período de 1775 

à 1960. 

Além de temáticas sobre os Javaé, analisei pesquisas na área da etnomatemática 

que abordaram saberes e fazeres de grupos culturalmente distintos e conhecimentos 

etnomatemáticos como o sistema de numeração de outos povos. O trabalho de Rogério 

Ferreira (2002) analisa o sistema de contagem do povo Xerente, apresentando elementos de 

sua cultura e sociedade, e levanta uma reflexão sobre a escola indígena. Pedro Paulo 

Scandiuzzi (1997) em sua dissertação faz uma análise do sistema de contagem e seu ensino 

para o povo Kuikuro, em outra pesquisa realizada Scanduizzi (2009) apresenta uma análise de 

formas geométricas presentes na cultura dos Kuikuro. A pesquisadora Mariana Kawall Leal 

Ferreira (2002) analisa a aritmética desenvolvida no contexto do Posto Indígena Diaurum, no 

Parque Indígena do Xingu. A pesquisadora Diana Green (2002b) analisa o sistema numérico 

da língua Palikur, e em outro trabalho Diana Green (2002a) faz uma breve análise sobre os 

sistemas numéricos de 45 línguas indígenas do Brasil. 

Esses trabalhos foram fundamentais para a compreensão de aspectos históricos, 

culturais, sociais e políticos dos Javaé, além de fomentar questões relacionadas aos 

conhecimentos etnomatemáticos de povos culturalmente distintos. Diversos elementos 

presentes nessas pesquisas auxiliaram durante as etapas de campo e no desenvolvimento das 

análises dos dados coletados.  
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3.3  A segunda etapa da pesquisa: compreendendo os conhecimentos etnomatemáticos 

Javaé 

 

A pesquisa foi realizada na aldeia Canoanã – na terra indígena Parque do 

Araguaia, localizada na Ilha do Bananal, Tocantins. Por se tratar de um contexto 

culturalmente distinto, compreende-se que para o desenvolvimento de estudos sobre os Javaé 

foi necessário conhecer a realidade que vivenciam por meio da pesquisa etnográfica. 

 
Há uma série de fenômenos de suma importância que de forma alguma podem ser 

registrados apenas com o auxílio de questionários ou documentos estatísticos, mas 

devem ser observados em sua plena realidade. A esses fenômenos podemos dar o 

nome de os imponderáveis da vida real. (MALINOWISKY, p.29, 1984) 

 

Como aponta Malinowski, para que se tenha acesso a elementos relevantes à 

compreensão da realidade dos Javaé, e das questões relacionadas à educação escolar e 

conhecimentos próprios Javaé, é fundamental – além da utilização de métodos como 

questionários e entrevistas – a observação da realidade, por meio da imersão do pesquisador 

no campo estudado. Segundo Magnani: 

 
[...] a etnografia é uma forma especial de operar em que o pesquisador entra em 

contato com o universo dos pesquisados e compartilha seu horizonte, não para 

permanecer lá ou mesmo para atestar a lógica de sua visão de mundo, mas para, 

seguindo-os até onde seja possível, numa verdadeira relação de troca, comparar suas 

próprias teorias com as deles e assim tentar sair com um modelo novo de 

entendimento ou, ao menos, com uma pista nova, não prevista anteriormente. Esse é 

um insight, uma forma de aproximação própria da abordagem etnográfica que 

produz um conhecimento diferente do obtido por intermédio da aplicação de outros 

métodos. Trata-se de um empreendimento que supõe um determinado tipo de 

investimento, um trabalho paciente e contínuo ao cabo do qual e em algum 

momento, como mostrou Lévi-Strauss, os fragmentos se ordenam, perfazendo um 

significado até mesmo inesperado. (MAGNANI, 2009, p.135) 

 

A etnografia proporciona ao pesquisador se aproximar dos sujeitos, de seus 

saberes e fazeres e do contexto que vivenciam. Ao compartilhar horizontes outros, o 

pesquisador – numa relação de troca – utiliza as teorias de que tem conhecimento para 

compreender o Outro e seus modos de lidar e agir no mundo. Segundo Rocha e Eckert (2008, 

p.2), a pesquisa etnográfica – na qual está presente o constante exercício de ver e ouvir – 

impõe ao pesquisador, “um deslocamento de sua própria cultura para se situar no interior do 

fenômeno por ele ou por ela observado através da sua participação efetiva nas formas de 

sociabilidade por meio das quais a realidade investigada se lhe apresenta”. 
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A segunda etapa da pesquisa realizada na aldeia Canoanã consistiu na imersão da 

pesquisadora na realidade Javaé com o intuito de compreender os conhecimentos 

etnomatemáticos presentes em seus saberes e fazeres. Foi realizada em três momentos (de 

aproximadamente uma semana) nos meses de abril, maio e outubro de 2015, na aldeia 

Canoanã. 

Segundo Fiorentini e Lorenzato (2009), a observação participante ou etnográfica: 

 
É um tipo de estudo naturalista ou etnográfico em que o pesquisador frequenta os 

locais onde os fenômenos ocorrem naturalmente. A coleta de dados é realizada junto 

aos comportamentos naturais das pessoas quando estas estão conversando, ouvindo, 

trabalhando, estudando em classe, brincando, comendo... A denominação 

etnográfica é oriunda dos antropólogos; objetiva descrever a cultura de um 

determinado grupo étnico. O termo “participante” aqui significa, principalmente, 

participação com registro das observações [...]. A “observação participante” é uma 

estratégia que envolve não só a observação direta, mas todo um conjunto de técnicas 

metodológicas (incluindo entrevistas, consulta a materiais etc.), pressupondo um 

grande envolvimento do pesquisador na situação estudada. Das anotações obtidas da 

observação, devem constar a descrição dos locais, dos sujeitos, dos acontecimentos 

mais importantes e das atividades, além da reconstrução dos diálogos e do 

comportamento do observador.  (FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 107-108) 

 

Por meio da observação participante, foram compartilhados momentos e 

atividades do dia a dia da comunidade. Segundo Rodrigues (1993, p.2), “A vida em uma 

aldeia Javaé é de tal forma preenchida por rituais, jogos, danças, músicas e outros tipos de 

acontecimentos diários [...]”. Apesar de se passarem mais de duas décadas dessa constatação 

de Rodrigues, nas aldeias Javaé, nos dias atuais, a rotina marcada por expressões culturais se 

faz presente. Presenciei alguns rituais, pinturas, brincadeiras, e cantos em vários momentos 

em que lá estive. 

Fui recebida na casa de uma professora não indígena casada com um professor 

indígena (aluno do curso de Educação Intercultural da UFG). Este espaço da aldeia consiste 

em uma fronteira entre culturas como aponta Barth (2000), por se tratar de um local onde 

circulam as professoras não indígenas da escola indígena Tainá, e diversos Javaé da aldeia, 

que mantém laços de parentesco ou são amigos da família. Ser recebida na casa de Dorilene – 

a professora não indígena que me acolheu com afeto – foi algo que facilitou minha vivência 

em um espaço – a Ilha do Bananal – que eu não tinha costume. 

Durante os dias que estive em Canoanã, explorei a aldeia na tentativa de 

compartilhar do máximo de experiências possíveis, observando o cotidiano e conversando 

com diversas pessoas. O professor da escola indígena Tainá Samuel Saburua Javaé, formado
31

 

                                                 
31

 Samuel Saburua Javaé ingressou no curso em 2010, se formando no primeiro semestre de 2016. 
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no curso de Educação Intercultural da UFG, teve um papel fundamental no desenvolvimento 

da pesquisa. Além de me proporcionar dados relevantes sobre seus conhecimentos, Samuel se 

dispôs a auxiliar com a pesquisa, exercendo o papel de tradutor quando foi necessário, me 

acompanhando nas caminhadas pela aldeia, explicando sobre os locais e apresentando as 

pessoas. Outros Javaé que exerceram um papel fundamental na pesquisa foram os professores 

Edilson Haburunatu Javaé, Werehatxiari Wereteriberi Javaé, Doriovaldo Idiau Javaé e 

Valdemir Filho Texiba Javaé. Esses professores são formados, ou estão se formando, no curso 

superior de Educação Intercultural da UFG, exercem a docência há vários anos nas escolas 

indígenas e estão engajados na construção de uma escola indígena diferenciada; aspecto 

observado em suas práticas em sala de aula, nas quais eles desempenham o papel de 

professores pesquisadores
32

, buscando no contexto que vivenciam, revitalizar a cultura por 

meio da escola. 

As relações estabelecidas com os professores indígenas e o fato da minha 

presença como pesquisadora estar relacionada à escola e ao curso de Educação Intercultural 

da UFG (vários Javaé me conheciam pelo trabalho que desenvolvo no curso com o professor 

Dr. José Pedro e no comitê Javaé, desde 2010) proporcionou a entrada em diversos espaços da 

aldeia, e a interação com muitos Javaé. Tive a oportunidade de participar de brincadeiras, 

danças e rituais; assistir às partidas de futebol que são realizas aos domingos; compartilhar de 

acontecimentos e eventos que envolvem uma rede de relações sociais e questões da 

cosmologia Javaé – vivenciar o cotidiano da aldeia Canoanã. 

As experiências vivenciadas no campo possibilitaram compreender e questionar 

muitas das teorias e verdades que eu carregava comigo. Tais experiências se tornaram mais 

tranquilas quando consegui me desfazer de algumas “verdades” e conceitos formados. A 

maior dificuldade que tive durante as observações foi o meu olhar sempre em busca das 

questões que envolviam exclusivamente conhecimentos de cunho matemático, com a ingênua 

confiança de que esses “tipos” de conhecimento estariam aparentes na simples observação do 

dia a dia dos Javaé. O buscar por conhecimentos que o Ocidente classifica como 

                                                 
32

  Os estágios realizados durante o curso de Educação Intercultural da UFG fomentam práticas em sala de aula 

em que os professores (alunos do curso) pesquisam temáticas relacionadas à cultura que vivenciam, e propõem 

intervenções pedagógicas nas escolas indígenas. De acordo com o PPP (2010, p.67) do curso de Educação 

Intercultural: “Como a maioria dos estudantes já é professor das escolas indígenas, esse estágio não terá apenas a 

dimensão da preparação para a prática docente, constituindo-se também em um instrumento de formação em 

serviço. O estágio terá como meta a reflexão da prática pedagógica e a relação teoria e o cotidiano da sala de 

aula. A partir desse exercício de refletir sobre a prática de ser professor indígena que estaremos realmente 

possibilitando a construção de uma proposta de educação escolar diferenciada, com características próprias e 

específicas”. 
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“matemática”, numa sociedade em que os conhecimentos estão entrelaçados, se 

complementam, e fazem parte de distintos saberes/fazeres do povo, se torna uma tarefa 

complicada. 

Nesta perspectiva, a compreensão de que os conhecimentos são agrupados em 

disciplinas pelos não indígenas, por meio da escola, e que na realidade, no cotidiano tanto dos 

indígenas como dos não indígenas, esses conhecimentos “disciplinares” estão entrelaçados 

entre si e com outros tipos de saberes, promoveu uma mudança em relação ao foco das 

observações. Neste sentido, os diversos conhecimentos envolvidos nas práticas do dia a dia 

foram observados, sendo consideradas as formas de lidar e agir no mundo dos Javaé, assim 

como suas categorias próprias, para posteriormente, identificar os conhecimentos 

etnomatemáticos na análise dos dados coletados. 

Durante as observações foi utilizado um caderno de notas para o registro das 

informações mais importantes, e ao fim de cada dia os momentos compartilhados e 

observados eram registrados de forma mais completa e detalhada no diário de campo. De 

acordo com Rocha e Eckert (2008), é fundamental que o pesquisador após cada mergulho no 

trabalho de campo retome a escrita de seus diários de campo; os quais não são instrumentos 

apenas de registro das situações vivenciadas no contexto estudado, mas é um espaço que 

propicia “arranjar o encadeamento de suas ações futuras em campo, desde uma avaliação das 

incorreções e imperfeições ocorridas no seu dia de trabalho de campo, dúvidas conceituais e 

de procedimento ético” (ROCHA; ECKERT, 2008, p.15). Esses diários foram importantes 

para repensar a prática etnográfica, avaliar as ações desenvolvidas no campo e delinear as 

ações que seriam realizadas – os momentos, locais e pessoas que seriam observados, assim 

como os assuntos explorados nas conversas e entrevistas. 

Foram realizadas conversas e entrevistas com alguns Javaé a respeito dos saberes 

e fazeres do povo que envolvem conhecimentos etnomatemáticos. Segundo Rocha e Eckert 

(2008, p.14) “[...] na etnografia a entrevista transcorre desde a elaboração da estrutura de um 

roteiro de inquietações do(a) pesquisador(a) flexível o suficiente para aderir as situações 

subjetivas que estão presentes no encontro etnográfico”. Durante a participação nos 

momentos vivenciados no dia a dia da aldeia pelos Javaé, foram realizadas, além das 

entrevistas, diversas conversas para a compreensão dos saberes e fazeres próprios dos Javaé 

utilizados nas práticas do cotidiano. 
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Nos momentos de observação, de conversas e entrevistas, por meio de um 

consentimento prévio dos participantes, foram utilizados para o registro além do caderno de 

notas, a gravação de áudio, filmagens e fotografias. 

 

 

3.4  O estudo de conhecimentos etnomatemáticos Javaé 

 

Nas etapas de campo com os Javaé, emergiram conhecimentos próprios que são 

utilizados na confecção de esteiras, maranis (um tipo de colar), arco e flecha, weriri (cesto), 

(k)ori (abanador), na construção das casas tradicionais, durante a pesca e caça e pinturas 

corporais. O material de dados coletados correspondeu às anotações no caderno de campo, os 

registros dos diários de campo, as transcrições das conversas e entrevistas que foram 

gravadas, filmagens e fotografias. Primeiramente, todo o material coletado durante a segunda 

etapa da pesquisa foi organizado em categorias para facilitar o processo de análise. Segundo 

Fiorentini e Lorenzato (2009): 

  
A fase de análise envolve, inicialmente, a organização das informações obtidas por 

meio de observações etnográficas, entrevistas transcritas, questionários respondidos, 

notas de campo, fichas de informações obtidas a partir de documentos, entre outros 

meios. Sem essa organização ou separação do material em categorias ou unidades de 

significado, torna-se difícil o confronto das informações, a percepção de 

regularidades, padrões e relações pertinentes (FIORENTINI E LORENZATO, 2009, 

p.133). 

 

 Esse primeiro passo da análise consistiu em agrupar os conhecimentos próprios 

Javaé – após múltiplas leituras do material disponível em busca de regularidades e unidades 

de significado –, nas seguintes categorias: sistema de numeração; sistema de medidas; 

técnicas de construção de artesanatos; técnicas de construção de objetos (Canoas e arco e 

flecha); técnicas de construção de casas; pinturas corporais; noções de tempo de acordo com 

os fenômenos da natureza. Essas categorias representam conhecimentos que foram 

observados em diversas situações do cotidiano e apareceram nas conversas e entrevistas 

transcritas. Após organizar os dados nessas categorias, optou-se – pela densidade de dados 

presente nas categorias – por aprofundar a análise em duas delas: o sistema de numeração e as 

pinturas corporais. 

A partir das categorias definidas, foi realizada uma análise dos dados coletados à 

luz das reflexões do programa etnomatemática proposto por Ubiratan D’Ambrósio. Foram 
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analisadas as ticas – técnicas, artes, modos, estilos – presentes nas atividades observadas no 

cotidiano da comunidade, que compõem seus matemas – formas de compreender, lidar, 

conviver – com a realidade que vivenciam – etno. Com a análise dessas técnicas específicas, 

foram mapeados conhecimentos tradicionais que constituem parte do saber/fazer matemático 

do povo Javaé. 

A análise dos dados coletados – à luz da etnomatemática – culminou na 

compreensão e sistematização de dois grupos de saberes Javaé, relacionados ao sistema de 

numeração e às pinturas corporais. Esses conhecimentos foram analisados levando em 

consideração as discussões teóricas apontadas no capítulo anterior (capítulo 2); os aspectos 

históricos, sociais, culturais e políticos dos Javaé (apresentados no capítulo 1) compreendidos 

nas etapas de campo, e principalmente, no estudo das pesquisas desenvolvidas com os Javaé; 

os conhecimentos próprios de outros grupos de povos culturalmente distintos, os quais são 

resultados de pesquisas desenvolvidas na área da etnomatemática. 

 

 

3.5  A terceira etapa da pesquisa: dialogando sobre conhecimentos na escola indígena 

 

Em virtude da trajetória de participação no curso de Educação Intercultural, que 

aproximou a pesquisa aos professores indígenas, e da preocupação com as questões 

levantadas por Barth em relação às fronteiras entre culturas, os professores Javaé tiveram um 

papel fundamental na realização da pesquisa. Segundo Barth (2000): 

 

Ainda que hoje ninguém mais sustente a ingênua suposição de que cada tribo e cada 

povo mantêm sua cultura através de uma indiferença hostil com relação a seus 

vizinhos, ainda persiste a visão simplista de que os isolamentos social e geográfico 

foram os fatores cruciais para a manutenção da diversidade cultural. [...] Em 

primeiro lugar, torna-se claro que as fronteiras étnicas permanecem apesar do fluxo 

de pessoas que as atravessam. [...] Em segundo lugar, há relações sociais estáveis, 

persistentes e freqüentemente vitais que não apenas atravessam essas fronteiras 

como também muitas vezes baseiam-se precisamente na existência de status étnicos 

dicotomizados. [...] A interação dentro desses sistemas não leva à sua destruição 

pela mudança e pela aculturação: as diferenças culturais podem persistir apesar do 

contato interétnico e da interdependência entre etnias (BARTH, 2000, p.26). 
 

Barth nos convida a refletir sobre o caráter fluído das fronteiras étnicas, em outras 

palavras a própria fluidez presente no dinamismo cultural. Nesse sentido, penso as trocas de 

conhecimento e o compartilhamento de experiências que vivem os Javaé no contexto de 

formação de professores, bem como o fluxo contrário como a atuação da universidade no 
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processo de formação de professores indígenas, como mais um desses fluxos inerentes aos 

processos de trocas interétnicas intrínsecas a qualquer contexto cultural. Situações que, a luz 

das ideias de Barth, longe de serem "prejudiciais" ou marcadores de alguma possível 

"aculturação", como se acreditava, são na verdade fundamentais para a própria localização e 

compreensão de como se constituem essas diferenças étnicas – no caso – entre a sociedade 

nacional e os Javaé. 

É partindo desses pressupostos apontados por Barth que a terceira etapa da 

pesquisa foi realizada com os professores indígenas Javaé. Compreende-se que no contexto 

Javaé os professores estão presentes nessa relação dicotômica de fronteira entre a sociedade 

indígena e a sociedade envolvente; eles transitam entre os dois lados da fronteira e se tornam 

responsáveis por mediar diversos tipos de conhecimentos (indígenas e não indígenas) na 

escola.  

Nesta perspectiva, após a análise dos dados coletados durante a realização da 

etnografia, foi realizada a terceira etapa de campo, na qual o foco foi a discussão e reflexão 

com os professores indígenas sobre a importância dos conhecimentos etnomatemáticos Javaé 

estarem presentes na escola indígena. Essa etapa foi desenvolvida na aldeia Canoanã, no 

espaço da escola Indígena Tainá, no mês de maio de 2016. Além de conversas e entrevistas a 

respeito de inquietações e dúvidas que emergiram da análise dos dados sobre conhecimentos 

etnomatemáticos Javaé, foi realizado um grupo focal com os professores indígenas. Segundo 

Ressel (2008), os grupos focais (GFs): 

 
[...] são grupos de discussão que dialogam sobre um tema em particular, ao 

receberem estímulos apropriados para o debate. Essa técnica distingue-se por suas 

características próprias, principalmente pelo processo de interação grupal, que é uma 

resultante da procura de dados. Em uma vivência de aproximação, permite que o 

processo de interação grupal se desenvolva, favorecendo trocas, descobertas e 

participações comprometidas. Também proporciona descontração para os 

participantes responderem as questões em grupo, em vez de individualmente. Essa 

técnica facilita a formação de idéias novas e originais. Gera possibilidades 

contextualizadas pelo próprio grupo de estudo. Oportuniza a interpretação de 

crenças, valores, conceitos, conflitos, confrontos e pontos de vista. E ainda 

possibilita entender o estreitamento em relação ao tema, no cotidiano. Cabe enfatizar 

que o GF permite ao pesquisador não só examinar as diferentes análises das pessoas 

em relação a um tema. Ele também proporciona explorar como os fatos são 

articulados, censurados, confrontados e alterados por meio da interação grupal e, 

ainda, como isto se relaciona à comunicação de pares e às normas grupais. 

(RESSEL, 2008, p.780) 

 

Os aspectos apontados por Ressel (2008) contribuíram para a utilização do grupo 

focal como técnica de coleta de dados, o qual foi realizado por meio de discussões em um 
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grupo de oito professores indígenas Javaé sobre a importância dos conhecimentos 

etnomatemáticos Javaé na escola indígena. Neste sentido, foram apresentadas as análises dos 

conhecimentos Javaé relacionados ao sistema de numeração e às pinturas corporais. 

O grupo focal com os professores Javaé – mediado pela pesquisadora e pelo 

orientador da pesquisa, Dr. José Pedro Machado Ribeiro – promoveu a discussão sobre os 

conhecimentos identificados pela pesquisa, propiciando reflexões sobre a importância e a 

contribuição desses conhecimentos próprios nas escolas indígenas Javaé. O grupo focal foi 

observado e registrado por meio do caderno de campo, gravação de áudio e fotografias. Os 

dados coletados foram analisados e proporcionaram reflexões acerca das possibilidades de 

inserção dos conhecimentos tradicionais nas escolas indígenas e as contribuições que essas 

práticas podem propiciar a fim de amenizar problemas e atender as necessidades e interesses 

das sociedades indígenas. 

 A relevância desse movimento de reflexão com os professores indígenas se consolida 

na perspectiva de que, são eles, os Javaé, que vivenciam e conhecem as necessidades e 

interesses da comunidade; sendo assim, é a partir do debate entre eles que poderá surgir a 

compreensão do que é, ou não, importante ser trabalhado na escola e de que forma 

desenvolver essa prática. 

 

 

3.6  (Re)pensando a pesquisa etnográfica pelo viés da interculturalidade e 

decolonialidade 

 

Na construção dos caminhos metodológicos da pesquisa procurei dialogar com os 

referenciais teóricos adotados em relação à interculturalidade e decolonialidade. Neste 

sentido, compreende-se as críticas pós-coloniais à antropologia e ao método etnográfico 

enquanto reprodutor de práticas que silenciam e subalternizam povos e culturas; na medida 

em que objetifica saberes outros e constrói representações advindas das interpretações de 

pesquisadores. Como se o “Sul Global” fornecesse somente experiências, as quais são 

teorizadas e aplicadas pelo “Norte Global” (Ballestrin, 2013). Por esse viés, a filósofa indiana 

Gayatri Spivak denuncia “a violência epistemológica que subjaz ao fato de pensar as/os 

subalternas/os sempre como outra/o, fora de uma posição dialógica e em função de modelos 

externos” (Amaral, p.90, 2015). Spivak (2010) questiona a pretensão dos pesquisadores em 
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falar em nome dos subalternos, postura que reproduz as estruturas de poder e mantém o 

subalterno silenciado. Segundo Caldeira: 

 

 
 

A crítica contemporânea desenvolvida nos Estados Unidos ao modelo etnográfico 

analisa a maneira pela qual os antropólogos têm aparecido em seus textos desde 

Malinowski até os anos 80. Ela vai dizer, por um lado, que se trata de uma presença 

excessiva. Na verdade, seria a única presença real nos textos, ainda que ocultada. Ela 

apagaria as vozes, as interpretações, os enunciados daqueles sobre quem fala. Na 

melhor das hipóteses, seria uma presença que subsume tudo à sua própria voz. O 

outro só existe pela voz do antropólogo que esteve lá, viu e reconstruiu a cultura 

nativa enquanto totalidade em seu texto. (CALDEIRA, p.134, 1988) 

 

Portanto, a crítica que se faz é direcionada aos modelos teórico-metodológicos 

que orientaram a etnografia por um longo período desde a sua consolidação. Modelos 

pautados nos pressupostos positivistas de se fazer ciência: o rigor metodológico e a 

neutralidade científica. Nesse percurso a escrita etnográfica transformava o Outro em um 

objeto analítico que se apresentava no texto apenas como um todo homogêneo e passível da 

análise e interpretações antropológicas. Postura bastante difundida pelos principais centros 

hegemônicos precursores da antropologia como Inglaterra, França e Estados Unidos. 

Contudo, para além das críticas aos princípios e métodos adotados nos estudos e 

representações de outras culturas, busquei desenvolver uma pesquisa etnográfica que 

valorizasse o diálogo na construção das representações da cultura e oportunizasse um espaço 

em que a voz do Outro tenha visibilidade e relevância. Neste sentido, a investigação foi 

realizada em parceria aos Javaé, principalmente aos professores indígenas, que se aproximou 

dos objetivos das estratégias colaborativas presentes na “pesquisa co-labor” proposta por 

Leyva e Speed (2008), no sentido de desenvolver e sistematizar saberes e reflexões com e 

para os Javaé. Os objetivos da pesquisa se aproximaram também das reflexões apontadas por 

Borda (2009) em relação aos princípios da pesquisa participativa. Segundo Amaral (2015), 

sobre as reflexões de Borda: 

 
[...] os trabalhos com investigação ou pesquisa participativa podem ser 

reconhecidos, como aponta o autor, mais como esforços de emancipação do que 

como expressões de expertise, ou seja, mais como esforços para aperfeiçoar 

processos de mudança social e/ou buscar melhores maneiras de comunicação, 

planejamento e teoria para desenvolver funções de gestão mais satisfatórias e 

humanas (AMARAL, p. 82-83, 2015) 
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Nesta perspectiva, a investigação buscou desenvolver ações que auxiliassem nas 

transformações sociais – em prol de uma escola indígena diferenciada que atenda aos 

interesses e necessidades da comunidade. Assim, as representações dos conhecimentos 

próprios foram sistematizados em parceria com os Javaé, com o intuito que esses 

conhecimentos sejam visibilizados e valorizados na escola indígena e contribuam com o 

processo de ensino e aprendizagem dos educandos. Com o propósito de dar voz aos Javaé em 

relação ao processo investigativo realizado, buscou-se construir um espaço em que os olhares 

e reflexões dos professores Javaé, sobre os conhecimentos próprios e a escola indígena, 

fossem evidenciados e problematizados a partir do desenvolvimento do grupo focal. 
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Capítulo 4 
 

 

 

O SISTEMA DE NUMERAÇÃO  

E AS PINTURAS CORPORAIS JAVAÉ 
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Como foi exposto no capítulo anterior, a pesquisa foi realizada em três etapas, a 

primeira com o intuito de conhecer de forma mais ampla o contexto vivenciado pelos Javaé e 

a realidade da escola indígena; a segunda com o objetivo de compreender os conhecimentos 

etnomatemáticos Javaé presentes em seus saberes e fazeres do cotidiano; e a terceira a fim de 

discutir e fomentar reflexões sobre a importância da presença de conhecimentos próprios na 

escola indígena. Neste sentido, no capítulo em questão, serão apresentados e analisados os 

dados coletados durante a realização da etnografia; os quais culminaram na discussão e 

sistematização de dois grupos de saberes próprios relacionados ao sistema de numeração 

Javaé e às pinturas corporais. 

 

 

4.1. Sistema de Numeração Javaé 

 

Para o povo Javaé os números são representados pelo corpo – os dedos das mãos, 

os dedos do pé, e a mão e o pé como um todo. Quando se findavam os dedos, a contagem era 

interrompida, se tornando muito, grande quantidade de elementos. Assim, antigamente, os 

agrupamentos de unidades quantificados pelos Javaé possuíam no máximo vinte elementos, a 

quantidade de dedos que um ser humano possui. Os vinte elementos utilizados para a 

contagem eram suficientes para o povo Javaé desenvolver as atividades do dia a dia, sendo 

utilizados nas quantificações, divisões e medições necessárias. 

Diana Green (2002a) realizou uma pesquisa no campo da linguística sobre os 

termos numéricos das línguas indígenas no Brasil, apontando as características dos sistemas 

de contagem de cada povo, classificando-os em sistemas de base
33

 um, dois, três, cinco, dez e 

vinte. De acordo com a autora, a língua karajá
34

 possui um sistema vigesimal, assim como as 

línguas Kikbaktsá, Kadiwéu, Karitiana, Tikuna, Makuxi, Parecis, o dialeto Hohôdene da 

língua Baniwa de Içana, e o dialeto Kipeá da língua Kiriri. 

 

 

 

                                                 
33

 De acordo com Diana Green sobre os termos “sistema” e “base” utilizados nas classificações dos sistemas de 

contagem de diversos povos: “Os termos não se referem ao nosso sistema matemático de símbolos, cujo valor 

está ligado à posição que o algarismo ocupa no número [...] assim, os termos fazem referência somente à 

construção linguística dos termos numéricos e a relação entre os mesmos” (GREEN, 2002a, p.252-253). 
34

 A língua indígena Inyrybè falada pelos Javaé é classificada como pertencente ao tronco linguístico Macro-Jê e 

língua Karajá, ramificando-se nos dialetos Javaé, Karajá e Xambioá (MELATTI, 1972). 
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Todas essas línguas têm palavras distintas para os numerais de um a cinco. Em todas 

o termo cinco significa “nossa mão”, ou “o fim da mão”. Daí pra frente, usa-se a 

outra mão para contar até dez: “cinco mais (dedo)”, “cinco mais dois” etc. Todos os 

termos para o numeral dez referem-se às mãos ou aos dedos das mãos. Os sistemas 

vigesimais dessas línguas são quinários, pois os numerais maiores do que cinco 

compõem-se dos mesmos cinco termos, e o numeral dez é considerado a 

combinação de “cinco mais cinco” (mão mais mão). Nessas línguas o termo para o 

numeral onze significa “um dedo do pé” ou “mãos mais um (dedo do pé)” e assim 

por diante, até completar quinze. O termo para quinze significa “(mãos) mais um pé” 

ou “metade dos pés”. Os termos para dezesseis a dezenove baseiam-se no numeral 

quinze (GREEN, 2002a, p.260-261). 

 

As características dos sistemas de contagem vigesimal apontadas por Diana Green 

estão, em geral, presentes no sistema de numeração dos Javaé. A autora primeiramente aponta 

que os numerais de um a cinco são representados por palavras distintas, para os Javaé os 

números de um a cinco são respectivamente, lohoji, inatxi, inatão, inãbiowa e iru(k)yrè. Esses 

primeiros cinco numerais representam os dedos de uma mão, os próximos numerais, do seis 

ao dez, estão relacionados aos dedos da outra mão – denominada como debò (mão). Para 

compor a nomenclatura desses numerais utiliza-se a palavra debò – representando que os 

cinco dedos de uma mão já foram contados – em seguida repete-se os cinco primeiros termos, 

seguidos da palavra re(k)uro. Essa característica de repetição dos cinco primeiros termos para 

compor o restante dos numerais até o elemento vinte classifica, de acordo com Diana Green, o 

sistema de contagem dos Javaé como um sistema quinário. 

O numeral seis é denominado debò lohoji re(k)uro, representando todos os dedos 

de uma mão mais um dedo da outra mão. Nas duas entrevistas realizadas na aldeia Canoanã 

com os professores indígenas Edilson e Samuel, da escola Tainá sobre o sistema de 

numeração, eles apontaram que para os Javaé o numeral seis – debò lohoji re(k)uro – significa 

que passou um dedo do outro lado da mão. Nesta perspectiva, é provável que os Javaé 

entendam a contagem dos números a partir das mãos como uma unidade, que contém dois 

lados.  

As mãos são compreendidas como duas partes opostas que se complementam, 

representando a dualidade presente na cosmologia e organização social Javaé. Na pesquisa de 

Patrícia Rodrigues (2008) essa dualidade presente na estrutura mítica e social Javaé é 

analisada, “trata-se de uma composição múltipla da pessoa, mas reduzível, em última 

instância, à dualidade entre corpo aberto
35

 e corpo fechado” (RODRIGUES, 2008, p.688). 

                                                 
35

  De acordo com a autora essa dualidade refere-se aos corpos abertos e sociais, à cisão mítica inicial onde: “o 

corpo eterno é o corpo velho e fechado, aquele que existia antes das fusões e separações; o corpo perecível é o 

corpo de verdade e aberto, aquele que os humanos sociais passaram a possuir depois da procriação”. 

(RODRIGUES, 2008, p.421) 
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Essa estrutura dual é responsável também pela divisão da sociedade Javaé em metades 

cerimoniais – Hiretu e Saura. Essa dualidade faz parte do pensamento relacional dos Javaé, 

no qual não existem unidades independentes, pois sempre estão relacionadas a um “outro”. 

Neste contexto Javaé, as referências utilizadas para representar os numerais são 

um par de mãos e um par de pés, onde esse “par” é concebido como uma unidade composta 

por dois lados, os quais se complementam. Assim, os numerais de seis à dez representam um 

lado da mão e mais os dedos do outro lado da mão. O número sete é denominado debò inatxi 

re(k)uro, que significa “passaram dois dedos do outro lado da mão”, estão sendo contados os 

cinco dedos de um lado da mão e mais dois dedos do outro lado, um total de sete dedos. Esse 

mesmo raciocínio segue para os numerais oito e nove, denominados respectivamente por debò 

inatão re(k)uro e debò inãbiouwá re(k)uro. 

O número dez é representado pelas duas mãos, denominado por debò wió - “as 

duas partes da mão” – ou debò itué – “onde termina os dedos da mão”. Depois do numeral dez 

a palavra debò não é mais utilizada, contudo, a ideia de que os dedos das mãos também estão 

sendo contados fica implícita quando se inicia a contagem dos dedos dos pés. A palavra pé na 

língua indígena Inỹrybè é denominada Wà
36

. Os pés, assim como as mãos, são compreendidos 

como uma unidade composta por dois lados; e como o sistema de contagem Javaé é também 

quinário, os primeiros cinco termos continuam se repetindo nos numerais presentes nos 

intervalos de onze à quinze e dezesseis à dezenove. 

O número onze é denominado waò lohoji re(k)uro, “passa um dedo de um lado do 

pé”, a contagem dos dedos das mãos fica implícita, significando então os dedos das mãos (dez 

dedos) e mais um dedo do pé. Os números doze, treze e quatorze seguem esse mesmo 

raciocínio, denominados respectivamente por: waò inatxi re(k)uro, waò inatão re(k)uro, waò 

inãbiowà re(k)uro. Esses numerais são compostos pela palavra pé (Wá) juntamente com a 

preposição ò
37

, seguida por um dos cinco primeiros numerais, e pela palavra re(k)uro, a qual é 

responsável pela ideia de “passar”, uma vez que “passou” determinada quantidade de dedos 

para um lado do pé. 

 O número quinze é denominado Wá(k)yrè, que significa “um lado do pé” ou 

“metade do pé”, assim, são contados os dedos das mãos (dez dedos) mais os dedos de um lado 

do pé (cinco dedos), totalizando quinze dedos. O termo (k)yrè que acompanha a palavra wá, 

                                                 
36

 A mesma palavra refere-se ao pronome pessoal meu/minha. 
37

 Na entrevista realizada com o professor Edilson Haburunatu Javaé, ele explicou que a palavra ó é um tipo de 

preposição presente na língua indígena, a qual liga a palavra pé ao “dedo que passa”. Essa palavra pode 

significar também cara (rosto) em Inỹrybè. 



100 

 

na composição do número quinze e também do número cinco, Iru(k)yrè, de acordo com o 

professor Edilson Haburunatu Javaé remete-se à ideia de metade. Rodrigues (2008) discute 

sobre o significado da palavra (k)yrè para os Javaé:  

 

Os fragmentos míticos são pensados por eles como uma “parte relacional”, que só 

tem seu sentido completo na relação com o todo maior, e para a qual existem os 

conceitos nativos kyrè e kèrè. [...] Cada unidade, seja lá qual for a dimensão da 

realidade a que se esteja referindo, é sempre pensada como uma “parte em relação” a 

um todo maior ou a um Outro. Diferentemente da concepção ocidental, em que 

unidades podem ser tomadas como entidades isoladas ou independentes, toda 

unidade é vista pelos Javaé como parte de um contexto maior ou como totalidade 

constituída de partes relacionadas e interdependentes. [...] O conceito de kyrè é 

traduzido pelos Javaé como “pedaço de outro”, de modo que todos os “pedaços” ou 

partes só existem na relação com um outro ou com o todo. Toda unidade, seja o 

pedaço de um bolo, a dança da manhã, uma pessoa ou um nível cosmológico, é 

concebida como esse “pedaço do outro” ou parte relacional que só tem sentido em 

sua relação com a totalidade da qual faz parte (RODRIGUES, 2008, p. 100). 

 

Um exemplo desse pensamento relacional dos Javaé, é uma das formas como 

denominam os Karajá, em tom pejorativo significa aleijado, Iwa(k)yrè, o prefixo “i” denota 

falta, do wa(k)yrè, “pedaço ou parte do pé”. O conceito de (k)yrè representa a 

complementariedade de uma parte em relação à outra, uma “parte” ou “lado” do pé só existe 

em relação à sua totalidade. Assim, como a contagem dos dedos do pé está relacionada aos 

dedos das mãos, o pé só existe enquanto referência de contagem em relação à mão, mão e pé 

se complementam e formam o todo. 

Para denominar os termos numéricos posteriores ao numeral quinze os Javaé 

utilizam a palavra “wawió”, segundo o professor indígena Edilson essa palavra significa “as 

duas partes dos pés” ou “o outro lado do pé”. Assim, o número dezesseis é representado pela 

palavra wawió lohoji re(k)uro, “passa um dedo para o outro lado do pé”, implicando na 

contagem dos dedos das mãos (dez dedos), mais os dedos de um lado do pé (cinco dedos), 

mais um dedo que passou para o outro lado do pé, totalizando dezesseis dedos. Os números 

que vem em sequência – dezessete, dezoito e dezenove – seguem a mesma lógica do número 

dezesseis, são denominados respectivamente por: wawió inatxi re(k)uro, wawió inatão 

re(k)uro e wawió inãbiowá re(k)uro. 

O elemento numérico vinte é denominado wawió ou waitué, de acordo com o 

professor Edilson Haburunatu Javaé “Wió é os dois lados da mão, e os dois lados do pé, dois 

lados juntos é wió”, e sabemos que wá significa pé. Ituè, como mostrado anteriormente, 

significa onde terminam os dedos. Assim, Wawió representa “os dois lados dos pés”, 

implicando na contagem dos dedos dos dois lados das mãos (Debò wió – dez dedos), mais os 
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dedos dos dois lados do pé (dez dedos), totalizando vinte dedos; a mesma quantidade de onde 

finalizam os dedos do pé – waitué. 

Segue abaixo uma tabela com o sistema de numeração Javaé até o número vinte, o 

valor correspondente na língua portuguesa (torirybè) e o significado de cada termo numérico. 

 

Tabela 3 - Sistema de Numeração Javaé 

 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO JAVAÉ 

Número 

torirybé 

Número Inyrybè Significado 

Um Lohoji Um dedo de um lado da mão; sozinho 

Dois Inatxi Dois dedos de um lado da mão 

Três Inataõ Três dedos de um lado da mão 

Quatro Inãbiowa Quatro dedos de um lado da mão 

Cinco Iru(k)yre  Cinco dedos de um lado da mão 

Seis Debó Lohoji re(k)uro Um lado da mão e um dedo do outro lado 

Sete Debó Inatxi re(k)uro Um lado da mão e dois dedos do outro lado 

Oito Debó Inataõ re(k)uro Um lado da mão e três dedos do outro lado 

Nove Debó Inãbiowa 

re(k)uro 

Um lado da mão e quatro dedos do outro lado 

Dez Debó wiò 

Debó itué 

Os dois lados da mão; 

Onde terminam os dedos da mão 

Onze Wá-o lohoji re(k)uro Um dedo de um lado do pé 

Doze Wá-o inatxi re(k)uro Dois dedos de um lado do pé 

Treze Wá-o inataõ re(k)uro Três dedos de um lado do pé 
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Quatorze 
Wá-o inãbiowa 

re(k)uro 

 

Quatro dedos de um lado do pé 

Quinze Wái(k)yre Metade dos dedos do pé 

Dezesseis Wawió lohoji re(k)uro Um lado do pé e um dedo do outro lado do pé 

Dezessete Wawió Inatxi re(k)uro Um lado do pé e dois dedos do outro lado do pé 

 

Dezoito 
Wawió Inataõ 

re(k)uro 

 

Um lado do pé e três dedos do outro lado do pé 

Dezenove 
Wawió inãbiowa 

re(k)uro 

Um lado do pé e quatro dedos do outro lado do 

pé 

 

Vinte 
Wawió 

 Waitué 

Os dois lados do pé; 

Onde acabam os dedos do pé 

 

4.1.1 Adaptação dos números com o surgimento de necessidades advindas do contato com os 

não indígenas 

 

No estudo realizado por Diana Green (2002a) sobre os termos numéricos das 

línguas indígenas no Brasil, ao analisar as línguas que possuem o sistema de numeração 

vigesimal, a autora aponta como são denominados os termos numéricos maiores do que vinte. 

 
O termo para trinta, “um ‘20’ mais as mãos”. O numeral quarenta é “dois ‘20’”. O 

numeral para sessenta é “três ‘20’”; o numeral oitenta, “quatro ‘20’”; o cem, “cinco 

‘20’”. O termo para o numeral 37, na língua Kadiwéu, significa “uma pessoa, mais 

as mãos, mais dois dedos e mão” (20 mais dez mais dois mais cinco). (GREEN, 

2002a, p.261) 

 

Para os Javaé, antigamente, eram utilizados os números de um à vinte, não haviam 

nomes na língua indígena  inỹrybè que representassem quantidades maiores do que vinte. De 

acordo com o professor Samuel Saburua Javaé “Tradicionalmente é até vinte, mais do que 

vinte fica muitos, não tinha”. Na língua Xerente dos indígenas Akwẽ, apesar do sistema de 

numeração ser de base dois, se assemelha ao sistema de numeração dos Javaé por possuir o 

mesmo limite superior na contagem, o termo vinte. 
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É fundamental dizer que ter o número vinte como limite superior em nada 

desmerece a sua maneira de contar, pois valores maiores não ganhavam sentido na 

realidade até o momento em que o contato com uma cultura distinta trouxe para o 

cotidiano da aldeia elementos que não eram seus (FERREIRA, R., 2002, p.115-116). 

 

O processo de contato com os não indígenas modificou a realidade que os povos 

indígenas vivenciavam, elementos da cultura ocidental foram levados para as aldeias – muitas 

vezes impostos. Instituições como a igreja e a escola começaram a interferir no dia a dia dos 

indígenas, e o dinheiro começou a fazer parte das relações de troca dentro das aldeias.  

Os Javaé mantém o costume de cultivar alimentos em suas roças, as práticas de 

caça e pesca são realizadas atualmente, contudo, algumas famílias complementam a 

alimentação realizando compras nos supermercados da cidade, há também um mercadinho 

dentro da maior aldeia Javaé (Canoanã), de um proprietário não indígena. Alguns Javaé são 

assalariados, outros estudam na cidade, existe a venda de peixes e a taxa cobrada como 

aluguel dos pastos naturais da Ilha do Bananal. São exemplos de situações vivenciadas pelos 

Javaé que exigem o conhecimento do valor do dinheiro e suas relações monetárias. 

Neste sentido, em virtude da dinâmica de interação presente no encontro de 

culturas distintas, surge a necessidade de compreender e lidar com números maiores do que 

vinte. “Culturas estão em incessante transformação, obedecendo ao que podemos chamar uma 

dinâmica cultural” (D’AMBROSIO, 2011, p.19). Essa dinâmica cultural é consequência das 

trocas culturais advindas do encontro entre povos distintos. “É praticamente impossível 

imaginar a existência de um sistema cultural que seja afetado apenas pela mudança interna. 

Isso somente seria possível no caso, quase absurdo, de um povo totalmente isolado dos 

demais” (LARAIA, 2013, p.96). 

Na mitologia os Javaé se identificam como descendentes de vários povos, 

herdando elementos culturais distintos. Eles apresentam uma abertura à alteridade, e as trocas 

culturais com indígenas de outras etnias sempre se fizeram presentes no contexto Javaé. A 

“dinâmica cultural” é uma característica da própria cultura, estando em constante movimento 

entre os elementos que a constituem, as necessidades do meio e as possibilidades internas e 

externas. As possibilidades externas advêm das trocas culturais e da agência
38

 de um povo em 

relação ao conhecimento do “outro”. 

                                                 
38

Compreende-se agência como ações executadas e escolhidas dentro de um universo limitado de possibilidades, 

como defende Stones (2010). 
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O esquema acima aponta uma proposta de compreensão da dinâmica cultural além 

das mudanças internas de um grupo. O contato com o “Outro” – contato que existia antes da 

colonização e se dava entre diferentes povos indígenas – seja por meio de relações amigáveis 

como os casamentos interétnicos ou por meio de conflitos e guerras, proporcionava as “trocas 

culturais”. Essas trocas culturais apresentam novos conhecimentos culturalmente distintos, 

seja em forma de objetos, pinturas, danças, rituais, histórias, comportamentos; são outros 

tipos de saberes e fazeres que podem fazer sentido, ou não, à determinado grupo. Em 

correspondência aos sentidos atribuídos aos novos conhecimentos estão as possibilidades de 

como lidar com ele, se algo novo não faz sentido e não tem alguma utilidade, provavelmente 

será descartado ou modificado para que tenha outro sentido e/ou função. Há inúmeras 

possibilidades de lidar com os novos saberes e fazeres, as quais propiciam a apropriação 

desses novos conhecimentos à cultura, apropriação no sentido de tornar-se adequado. Esse 

ajuste ou adequação se dá pelo fato do grupo de pessoas que recebem os conhecimentos 

pertencerem a uma cultura, assim, os elementos culturais que carregam são “misturados” aos 

conhecimentos de outros povos, surgindo novos sentidos. O que faz então da cultura algo que 

está sempre em movimento.  

Figura 10 - Dinâmica Cultural 
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Nos Javaé essa dinâmica cultural se tornou mais intensa em virtude do crescente 

contato com o não indígena. Apesar de muitas das mudanças na realidade dos indígenas terem 

sido fruto de imposições, acredita-se que um conhecimento, mesmo que imposto, é apropriado 

de acordo com os elementos culturais de cada povo. 

Vivenciando, atualmente, uma realidade na qual o uso do dinheiro se faz 

necessário, os Javaé precisaram lidar com os conhecimentos dos não indígenas em relação aos 

números maiores do que vinte. Como antigamente só existiam números na língua indígena 

que representavam quantidades de até vinte unidades, os outros números utilizados pelos 

Javaé dentro das aldeias para contar o dinheiro foram fruto das trocas culturais com os não 

indígenas. 

Os números mais utilizados são os valores representados pelas notas de papel do 

dinheiro brasileiro. Os valores dois, cinco, dez, vinte, cinquenta e cem, que compõem as 

cédulas do real, são conhecidos dentro das aldeias Javaé pelas figuras dos animais que estão 

impressos em cada nota. A nota de um real a algum tempo foi retirada de circulação, contudo, 

antes disso, era conhecida pelos Javaé como (k)obodó, beija-flor em inỹrybè. Se algo custasse 

três reais, a pessoa dizia: “custa (k)obodó inataõ”, três beija-flores equivaliam a três reais. 

Nas notas de dois reais a figura da tartaruga é evidenciada pelos Javaé na 

denominação do valor da nota, (k)otuni – que significa tartaruga na língua indígena – 

representa o valor de dois reais. A quantidade de notas é estabelecida utilizando os números 

de um a vinte que os Javaé já possuíam, assim, o valor de oito reais é expresso por (k)otuni 

inãbiowá, ou seja, quatro tartarugas que equivalem a quatro notas de dois reais. 

As notas de cinco reais têm a figura da garça impressa, a qual é conhecida pelos 

Javaé como Wari. E as notas de dez são conhecidas com hededurá, por terem a figura da 

arara. Logo, o valor de dez reais pode ser expresso de várias formas, por meio da 

multiplicação do valor das notas menores – (k)otuni iru(k)yré (cinco tartarugas, que 

equivalem a cinco notas de dois reais), wari inatxi (duas garças, que equivalem a duas notas 

de cinco reais) – ou simplesmente hededurá lohoji (uma arara, que equivale a uma nota de dez 

reais). As notas de vinte, cinquenta e cem reais são denominadas (k)orobi (mico), halo(k)é 

(onça) e benorá (peixe), respectivamente. É utilizado o princípio da multiplicação para 

denominar valores maiores dos representados pelas notas, por exemplo, o valor benorá inataõ 

representa três peixes, ou seja, trezentos reais. 

Observando a cultura Javaé pode-se compreender os elementos culturais que 

provavelmente favoreceram a escolha pelos desenhos dos animais na representação dos 
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valores das notas. Os animais estão presentes na cultura Javaé, sendo fundamentais na 

composição e equilíbrio do cosmos. A perspectiva que os indígenas têm sobre a relação 

natureza/cultura atribui aos animais a condição de possuir humanidade por meio do 

perspectivismo (VIVEIROS DE CASTRO, 2002). Na mitologia Javaé os animais fazem parte 

do grupo de atores que foram responsáveis pela criação das características do mundo terrestre. 

Os espíritos que participam dos rituais – como o hetohoky – moram no fundo das águas, no 

mato e no céu, são espíritos de animais
39

; esses espíritos acompanham o Xamã, ou Hyri na 

língua materna, durante os rituais e curas realizadas. 

A relação que os Javaé estabelecem com os animais é um elemento da cultura que 

influenciou na apropriação do valor do dinheiro e consequentemente dos números maiores do 

que vinte. A atenção voltada para as imagens impressas nas notas refletem essa relação 

sociocósmica com os animais. 

 

4.1.2  Outras formas de representação de alguns números maiores do que vinte 

 

A denominação atribuída a quantias de dinheiro pelos Javaé é realizada por meio 

da multiplicação. Como foi apontado no tópico anterior, utiliza-se o nome do animal impresso 

na cédula seguido do número que será multiplicado pelo “valor” do animal, por exemplo, 

benorá inatxi – dois peixes – significa duzentos reais, pois o peixe representa o valor de cem 

reais o qual é multiplicado pelo número dois – inatxi – que o acompanha. 

Outra forma de representar os números maiores do que vinte segue a mesma 

lógica. O professor Javaé de língua indígena da escola Tainá, Edilson Haburunatu Javaé, foi 

questionado sobre a denominação do número vinte e dois em inỹrybè: 

 
- “O número vinte e dois, na língua indígena é wawiò inatxi?” (Pergunta a 

pesquisadora). 

- “Não, porque aí o wawiò inatxi fica dois de vinte, fica quarenta”. 

- “E como seria vinte e dois então?” (Pergunta novamente a pesquisadora). 

- “Não tem, depois do vinte só multiplica, aí vai para o quarenta. E depois wawiò 

inataõ quer dizer sessenta. 

 

Wawiò significa os dois lados do pé, como foi visto anteriormente esse termo 

numérico é equivalente ao número vinte; e inatxi equivale ao número dois. Na tentativa de 

                                                 
39

 Samuel Saburua Javaé (2014) em sua monografia intitulada “Hetohoky: a grande festa do povo Javaé”, do 

curso de Educação Intercultural da UFG realizou um estudo sobre o Hetohoky e os espíritos que participam 

desse ritual de iniciação masculina; foram identificados 80 espíritos. 
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compreender como seria o número vinte e dois na língua indígena, questionei o professor 

Javaé utilizando a adição dos números wawiò (vinte) e inatxi (dois). Entretanto, a adição não é 

utilizada nessa lógica Javaé para a composição dos números, logo, wawiò inatxi representa o 

número quarenta, pela multiplicação dos termos dois e vinte. Assim, para se obter os números 

sessenta, oitenta e cem, multiplica-se o termo wawiò (vinte) pelos termos inatxi (três), 

inãbiowa (quatro) e iru(k)yrè (cinco), sendo denominados wawiò inataõ, wawiò inãbiowa, 

wawiò iru(k)yrè, respectivamente. 

Os Javaé também utilizam o adjetivo inihikỹ logo em seguida do termo numérico 

para representar o aumentativo do número. Na tese de Patrícia Rodrigues (2008) encontra-se o 

termo butinihikỹ como significado de “pote gigante”. Assim sendo, o número iru(k)yrè inihikỹ 

– cinco gigante – equivale ao número cinquenta; debò wió inihikỹ – dez gigante – equivale ao 

número cem. Ao acrescentar o adjetivo inihikỹ após os termos numéricos cinco e dez, eles são 

compreendidos como cinquenta e cem, equivale a acrescentar um zero aos números ou 

multiplicá-los por dez, tornando-os “gigantes”, maiores. 

Ao apresentar a sistematização do sistema de numeração Javaé aos professores 

indígenas durante a terceira etapa da pesquisa, o professor Tewaxi Javaé contou uma 

lembrança de quando ele era criança, sobre outra forma que seu pai utilizava para contar 

quantidades maiores do que vinte. Para o pai de Tewaxi o número vinte e dois era 

representado como waitué tyre inatxi rese. Waitué equivale ao número vinte, tyre significa 

“em cima”, inatxi equivale ao número dois e rese significa “caiu”, sendo assim, waitué tyre 

inatxi rese, significa algo próximo à “caiu dois em cima do vinte”, ou seja, a quantidade de 

vinte e dois. De acordo com Tewaxi essa forma de falar não é mais utilizada, entretanto, 

antigamente seu pai e outros Javaé contavam também dessa forma. Sendo assim, Tewaxi 

considerou relevante registrar a forma como seu pai contava, pois, mesmo que não utilizada 

hoje, faz parte do conhecimento tradicional dos Javaé. 

Por esse viés, assim como a forma de contar do pai do Tewaxi, o sistema de 

numeração Javaé – apesar de pouco utilizado atualmente – representa um conhecimento 

próprio que foi construído por esse povo como uma técnica para desenvolver ações como 

quantificar, relacionar e agrupar. A partir do contato com os não indígenas novos termos 

numéricos e lógicas de contagem foram sendo criados – e são utilizados atualmente – em 

virtude das diversas necessidades que surgiram. 
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4.2.  As pinturas corporais Javaé 

 

As histórias sobre o surgimento das pinturas corporais demonstram a abertura dos 

Javaé à alteridade. Nas histórias que explicam a origem das pinturas, os Javaé se mostraram 

abertos para o “novo”, aspecto que é retratado nas pinturas atualmente. Os mitos de origem 

são conhecidos principalmente pelos mais velhos, os mais jovens que participaram da 

pesquisa não conheciam as histórias sobre a origem das pinturas. Tewaxi Javaé relatou sobre 

as pinturas corporais: 

 
Quando Tanỹxiwè, Karaja fala Kanỹxiwe, com k. Quando Tanỹxiwè andava no 

mundo, aí encontrou um homem, porque nós temos costume tradicional, o povo 

mais velho, esquentava a bunda no Sol. Aí quando Tanỹxiwè veio andando, viu um 

homem esquentando a bunda (o heti), no sol, e quando Tanỹxiwè viu tudo pintado o 

heti dele, tudo pintado a bunda dele, todo tipo de pintura. Aí Tanỹxiwè pegou essas 

pinturas e deu pra nós, pintura para nós e letras para vocês, tori. O nome do homem 

era worosỹ, ele encontrou aqui na ilha, mas eu não sei em qual região encontrou, 

mas isso aconteceu na Ilha do Bananal. (TEWAXI JAVAÉ) 

 

De acordo com Tewaxi Javaé, o herói criador Tanỹxiwè em sua caminhada mítica, 

encontrou as pinturas corporais utilizadas pelos Javaé nas nádegas de um homem – Worosỹ. 

Patrícia Rodrigues (2008) apresenta essa versão do mito de origem das pinturas Javaé com 

algumas outras informações. Segundo a autora: 

 
Em algum ponto da sua caminhada, Tanỹxiwè viu, de longe e sem ser notado, que 

um homem, chamado Worosỹ, pintava em um pente as pinturas que ele via em seu 

próprio ânus. Intrigado com a cena, Tanỹxiwè aproximou-se como se nada tivesse 

visto. Desconfiado e preocupado, o Worosỹ testou-o, querendo saber se ele havia 

visto algo, o que ele negava firmemente. Por fim, quando se afastou para ir embora, 

Tanỹxiwè gritou para Worosỹ dizendo que vira seu ânus, que era feio e com uma 

pintura desordenada. O Worosỹ, que também era aõni, perseguiu Tanỹxiwè, 

enfurecido, mas este escapou, transformando-se em uma anta que corria muito. Ele 

conquistou para os humanos atuais os desenhos das pinturas corporais e a escrita, 

que foi entregue aos brancos. Ambos são conhecidos hoje como Worosỹ hetxi 

ruritihikỹ (“a pintura ou escrita do ânus do Worosỹ”) (RODRIGUES, 2008, p.60) 

 

As pinturas corporais e as letras foram vistas por Tanỹxiwè, de acordo com 

Rodrigues (2008) e Toral (1992b), no ânus do Worosỹ. Segundo o relato de Samuel Saburua 

Javaé, os desenhos estavam nas nádegas do Worosỹ, de um lado estavam as pinturas e do 

outro as letras. Tanỹxiwè conquistou as pinturas corporais para os indígenas e entregou as 

letras para os não indígenas. 

Outra história antiga sobre a origem das pinturas se remete ao povo Wèrè, um dos 

povos que saíram do fundo das águas. Segundo os relatos de Tewaxi Javaé e Doriovaldo Idiaú 
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Javaé, as pinturas corporais foram herdadas do povo Wèrè, os quais tinham elementos 

culturais – como a língua, a comida e as pinturas – que interessaram os Javaé. 

 
Tem outra história. Nós somos descendentes de um povo, os Wèrè, que é dono de 

todas as coisas que nós usamos, a língua, os adornos, as pinturas, o urucum, o 

açafrão, óleo de tucum, óleo de babaçu, veio tudo deles, as penugens, as pinturas, 

então é isso, outra história que surgiu lá dos Werè. Então outros ixỹju (outros povos) 

não tinham, quem tinha coisas boas era os Werè. E tinham muito povos aqui na Ilha, 

eles se interessaram em aprender as coisas dos Werè, igual nós hoje em dia, por 

exemplo, queremos aprender as coisas de tori, porque tori tem muitas coisas boas. 

Então era isso, tudo dos Werè nos interessou, a língua, a comida, os enfeite, os 

adornos e as pinturas (TEWAXI JAVAÉ). 

 

A influência de outros povos míticos na cultura Javaé foi observada por Rodrigues 

(2008). Os Javaé se identificam como descendentes do povo Wèrè, dos quais herdaram os 

aspectos culturais como as comidas, canções, danças e pintura corporal. Na história antiga de 

origem das pinturas, Tewaxi evidencia que os Javaé se interessaram e aprenderam as pinturas 

corporais dos Wèrè. Essa abertura à alteridade em tempos míticos foi comparada, por Tewaxi, 

à abertura que eles têm hoje em relação aos conhecimentos dos não indígenas. 

 

 

4.2.1.   A importância das pinturas corporais na cultura Javaé 

 

A pintura corporal é utilizada em diversas situações do cotidiano Javaé, 

representando um aspecto estético com alto grau de elaboração admirado durante as festas e 

rituais. Melatti (1972) aponta a semelhança das finalidades das pinturas corporais com o 

nosso vestuário, evidenciando que “Entre nós, a roupa serve não somente como abrigo para o 

corpo, não somente para satisfazer nossas regras de moralidade, que ordenam que certas 

partes do corpo sejam cobertas, mas também servem para distinguir certos grupos sociais” 

(MELATTI, 1972, p.148). Em consonância à reflexão proposta por Mellati (1972), Tewaxi 

Javaé, assim como outros interlocutores Javaé, fez uma comparação das pinturas com as 

roupas, segundo Tewaxi: “Pintura corporal é como você está vestido, as pessoas usam roupas 

novas, vestidos novos, sapatos novos [...]. Era nossa roupa, não é pintura, é nossa roupa. 

Mulher pintava marido, filho ou filha. Então é como se fosse roupas, essa é a importância”. 

A pintura corporal para os Javaé tem funções semelhantes às roupas que 

utilizamos no dia a dia, em relação à estética e aos padrões de beleza constituídos por cada 

sociedade, entretanto, no que se refere à distinção de grupos sociais, de status, divisão de 
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gênero, idade ou metades cerimoniais, as pinturas exercem um papel limitado. Segundo Toral 

(1992b, p. 202): “À exceção das pinturas de iniciação, ela é apenas um dos itens que 

compõem a ornamentação do corpo. Esta adquire significado mais pela soma e combinação 

de seus muitos elementos constitutivos do que pela rigorosa exegese dos adornos utilizados”. 

Como aponta Toral, as pinturas utilizadas pelos meninos no período em que participam do 

ritual de iniciação masculina – Hetohokỹ – é uma das raras situações na qual a pintura define 

uma categoria – neste caso, de idade. 

 Neste contexto, os jovens que participam do ritual de iniciação – os jyrè –, têm 

seus corpos pintados inteiramente de preto, lembrando a “pintura” do corpo da ariranha (que 

também é denominada jyrè em inỹrybè). Conforme Toral (1992b), a ariranha representa as 

características de um jovem guerreiro, presentes em sua combatividade, agressividade e 

rapidez dentro e fora da água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Sidney Lee Javaé. Aldeia Canoanã (TO), 2016. 

 

 Essa pintura é chamada de pintura dos jyrè, ou pintura do mergulhão (de acordo 

com Samuel Saburua Javaé), essa última denominação faz referência ao pássaro de cor negra 

(Podilymbus podiceps) conhecido como mergulhão. Segundo Sinvaldo Karajá sobre a 

iniciação do menino na sociedade Inỹ: 

 
[...] quando deixa a infância, tem que participar do Hetohokỹ e usar pintura corporal. 

Quando ele participa da festa pela primeira vez, ele pinta o corpo inteiro com tinta 

de jenipapo e raspa a cabeça. Então o menino fica conhecido como jyre por causa da 

pintura e do cabelo. Dessa forma, o pessoal sabe que ele está participando da festa e 

não o considera mais weriri ‘menino’. Ele é considerado jyre ‘menino jovem’. A 

Figura 11 - Os Jyre participando do Ritual de iniciação masculina – Hetohokỹ 
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pintura significa ‘pintura de ariranha’. Naquele período em que o jyre está todo 

pintado de preto e o cabelo ainda não cresceu, ele tem uma função: enquanto os 

homens estão na casa de Hetohokỹ, jyre faz tudo para os mais velhos: busca água, 

lenha, comida e etc. As mulheres da aldeia mandam recado para os homens através 

do jyre. O menino, enquanto está no jyre, não pode usar outra pintura. Jyre, para o 

Karajá, Javaé e Xambioá, é o período em que o menino está terminando a infância 

(SINVALDO KARAJÁ, 1994, p.16). 

 

Os Jyre representam uma categoria Javaé que possui uma pintura corporal 

exclusiva. Por outro lado, durante a realização da etapa de campo observei diversos Javaé, de 

distintos gêneros e idades, utilizando pinturas compostas pelos mesmos padrões. Por mais que 

nas conversas e entrevistas surgissem algumas classificações como “pintura que mulher usa” 

ou “pintura usada por homem casado” (essas classificações se modificavam nas análises de 

cada interlocutor), eram, em sua maioria, seguidas da observação “mas hoje em dia, todo 

mundo usa essa pintura”, com exceção à pintura usada pelos jyre.  

Essa interpretação reforça a compreensão da pintura corporal como elemento 

estético que está relacionada à cosmologia e história Javaé e tem pouca representatividade em 

relação a distinções sociais. Os Javaé utilizam as pinturas de forma semelhante os Wayãpi, 

como aponta Macedo: 

 
Os Wayãpi não precisam de razões particulares para pintar seus corpos ou objetos. A 

estética e a beleza próprias dos desenhos são razões suficientes para sua realização. 

[...] Entre os Wayãpi, todos podem se pintar e ser pintados. Os motivos são 

acessíveis a cada um e seu uso depende mais do conhecimento e do desejo de seu 

realizador do que de uma categoria ou status social específico. (MACEDO, 2009, 

p.513) 

 

A valorização e admiração dos traços que compõem os diversos desenhos é a 

motivação principal para a utilização das pinturas corporais Javaé. Diferente do papel 

atribuído pela pintura em outras sociedades, como para o povo Asurini, segundo Carvalho 

(2003) as categorias definidas pelo sexo, idade e atividade que desempenham, designam os 

respectivos critérios sociais marcados no corpo por meio das pinturas Asurini. 

Além da valorização estética atribuída às pinturas, nos relatos dos Javaé, as 

pinturas corporais representam características de uma sociedade, sendo um dos elementos que 

compõem a identidade de um povo. De acordo com Samuel Saburua Javaé as pinturas 

serviam para “[...] diferenciar dos outros povos, se você encontrasse com outro povo sabiam 

que você é Inỹ por causa da pintura. Cada povo tem sua pintura. Cada povo andava com sua 

pintura, e se encontrasse com outro povo já sabia quem era”. Nesta perspectiva, assim como o 
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vestuário caracteriza diversas sociedades não indígenas, para os Javaé, a pintura corporal é um 

elemento cultural que marca uma identidade étnica. 

 

4.2.2.   Os materiais, técnicas e motivos
40

 utilizados nas pinturas corporais Javaé 

 

Nos momentos de rituais e festas os Javaé enfeitam seus corpos com adornos e 

pinturas corporais. Utilizam braçadeiras (dexi), perneiras (dekobutè), plumas de pássaros que 

são fixadas ao corpo com resina vegetal, brincos de penas e colares de miçangas 

(RODRIGUES, 2008). As pinturas corporais utilizadas são realizadas, principalmente, com o 

fruto do jenipapo (Genipa americana). O fruto do jenipapo verde é ralado e espremido o 

sumo, mistura-se ao líquido extraído do jenipapo o carvão vegetal para que a tinta fique bem 

escura. Com essa tinta desenha-se na pele com os dedos ou com hastes finas de madeira 

enroladas com algodão nas pontas. Após secar, é retirado com água o excesso de tinta e 

carvão da pele, e os desenhos permanecem escuros no corpo por aproximadamente uma 

semana. Os desenhos são desenvolvidos com a tinta de jenipapo, e, segundo Samuel Saburua 

Javaé, também com a tinta extraída do urucum: “Usa o jenipapo e o urucum. Do urucum tira 

as sementes, bota no sol para secar, quando fica seco pega óleo de babaçu ou de tucum, 

mistura na mão e tira a tinta, passa nos olhos e usa também nas pernas. O urucum sai, o 

jenipapo fica mais tempo”. Após a realização das pinturas os Javaé se enfeitam com outros 

adornos, de acordo com Lucirene Behederu Javaé (1994, p.28): “Depois que é feita a pintura 

o jovem Javaé põe colar de continhas, dexi no braço; na cabeça ele usa um raheto, que é 

diferente daquele que os Karajá usam. É muito lindo!”.  

Os enfeites e a pintura corporal são valorizados e admirados pelos Javaé, fazem 

parte das festas e rituais e de diversas outras situações do dia a dia. Os Javaé entrevistados 

evidenciaram que suas pinturas tem inspiração nas formas da natureza, nos desenhos 

presentes em animais, como o casco do jabuti ou o rabo do quati, das raízes de uma árvore, 

um espinho ou o caminho percorrido por um inseto na areia. Pelos nomes que são dados aos 

desenhos, Taveira (1998, p.25) aponta que eles representam “partes do corpo da fauna 

terrestre e aquática: formiga, cobra, urubu, morcego, peixe, tartaruga, mas nunca o animal 

todo. Podem ocorrer também motivos ornamentais interpretados como elementos da natureza: 

‘caminho sem fim’, ‘forquilha’, etc”. 

                                                 
40

 Compreende-se por motivos as imagens que são recorrentes em um desenho e formam um padrão. 
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Figura 12 - Meninos Javaé participando do Hetohokỹ, enfeitados com adornos, 

pinturas e penas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:(BEHEDERU JAVAÉ, 1994, p. 

29) 

Fonte: (CLÁUDIO JAVAÉ, 1994, p. 3) 

Figura 13 - Homem utilizando Pinturas 

e adornos Javaé 
Figura 14 - Mulher utilizando Pinturas e 

adornos Javaé 

Foto: Sidney Javaé. Aldeia Canoanã (TO), 2016 



114 

 

 

 

São diversos padrões utilizados nos desenhos, sendo compostos por linhas 

verticais e horizontais e figuras geométricas. Essa classificação ocidental dos desenhos em 

determinadas figuras geométricas, e a busca por compreender a relação dos desenhos e os 

nomes atribuídos a eles, são problematizadas por Toral (1992b): 

 
Cada desenho tem um nome, que pode ser alusivo a epônimos animais ou vegetais 

(“espinho”, espécie de peixes ou pássaros etc.) ou então ter um nome “próprio”, 

originário de uma classificação que pode ser muito mais detalhada do que a nossa 

própria quando utilizamos termos como “gregas”, “desenhos geométricos” etc. Com 

um acervo variado de desenhos, terminaram por criar uma série de nomes cujo único 

fim é diferenciar conjuntos de padrões, às vezes com escassa ligação com seu 

epônimo vegetal ou animal. Muitas vezes, a classificação do desenho é feita mais 

por seu resultado final que pelos motivos por intermédio dos quais é feito. (TORAL, 

1992b, p.194) 

 

As categorias Javaé de classificação das pinturas podem ser, como aponta Toral, 

mais complexas e detalhadas do que classificações gerais como gregas e figuras geométricas, 

uma vez em que fazem parte de uma gama de relações que envolvem a cosmologia, história e 

a interação dos Javaé com a natureza. No olhar dos não indígenas possivelmente seja uma 

tarefa complicada encontrar nos traços marcados nas pinturas uma ligação com os nomes dos 

desenhos. Contudo, cada padrão tem suas características que fazem sentido e tem ligações 

com os nomes atribuídos, para os Javaé. Um observador mais atento, que se proponha a 

aprofundar nos estudos das pinturas corporais de um povo, buscando compreender as 

categorias nativas de classificação e os sentidos atribuídos aos desenhos, provavelmente 

encontrará elementos que indiquem a ligação e o sentido dos nomes das pinturas, de suas 

classificações e relações com a natureza. O trabalho desenvolvido por Carvalho (2003) 

apresenta uma análise das pinturas corporais Asurini, na qual foi realizada uma observação do 

objeto real, dos animais que dão nomes às pinturas – jabuti e onça –, a fim de buscar 

elementos que apontassem uma ligação com o padrão apresentado nos desenhos. O 

pesquisador encontrou no casco do jabuti e na pele da onça os motivos de duas pinturas 

Asurini com as denominações desses animais. 

Em relação aos Javaé, alguns padrões como a pintura dos jyrè e a pintura do jabuti 

((k)oty byna boro riti) – apesar de ser diferente da pintura do jabuti dos Asurini –, há uma 

ligação, fácil de ser identificada, do padrão do desenho com o animal. Em diversas outras 

pinturas essa ligação não é evidente, como aponta Toral (1992b) há uma grande diversidade 
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de padrões, e muitas vezes suas classificações – aos olhos dos não indígenas – apresentam 

escassas relações com os desenhos. Nesta perspectiva, seria necessário um estudo mais 

aprofundado sobre as pinturas Javaé para a compreensão do sentido e categorização nativa 

dos desenhos. No estudo desenvolvido o objetivo foi realizar um levantamento dos saberes e 

fazeres que envolvem a pintura corporal, limitando-se na apresentação dos desenhos, nomes
41

 

das pinturas e uma análise dos motivos – à luz da etnomatemática. 

 

 Foto: Sidney Javaé. Aldeia Canoanã (TO), 2016. 

 

 

                                                 
41

 Nos desenhos Javaé levantados por meio da pesquisa de campo, foram encontrados alguns motivos 

semelhantes aos apresentados no trabalho de Toral (1992). Toral, ao apresentar as pinturas Javaé e Karajá, 

aponta os nomes atribuídos pelos autores dos desenhos, observa-se que em diversas situações um mesmo motivo 

foi denominado de diferentes formas. De maneira análoga ocorreu na pesquisa de campo realizada, portanto, os 

desenhos apresentados estão acompanhados dos nomes atribuídos pela maior parte dos interlocutores. 

Figura 15 - Homem participando do Hetohokỹ e 

utilizando a pintura do jabuti 
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As pinturas corporais constituem um saber/fazer desenvolvido no cotidiano e 

aprendido pelas crianças por meio da observação e das imitações dos desenhos nas areias do 

rio Javaé, no chão ou no papel. Samuel Saburua Javaé é reconhecido na comunidade Javaé 

pelo trabalho que desenvolve como professor da escola indígena Tainá e também pelas 

habilidades e conhecimentos sobre as pinturas corporais. Quando criança Samuel não se 

interessou em aprender as pinturas, entretanto, depois de adulto começou a se interessar e, por 

meio da observação de outras pessoas pintando, foi aprendendo os desenhos de seu povo.  

 

Eu observei os outros pintando, aí me interessei. No dia de uma apresentação, os 

outros não sabiam pintar, aí eu disse: ‘me daí que eu vou pintar’. Eu consegui pintar 

o povo. Hoje eu sei pintar. Primeiro olhando, observando. Antes eu escrevia 

primeiro no papel, aí depois eu tentei na pessoa para ver como é que fazia e saiu 

bem. 

 

Por meio da observação e da prática Samuel aprendeu as pinturas Javaé e foi se 

aperfeiçoando. Geralmente se aprende primeiro a desenhar em superfícies planas como o 

papel, para posteriormente pintar a pele das pessoas. A maior complexidade da pintura 

corporal é manter a simetria e os padrões do desenho numa superfície irregular como o corpo. 

Samuel relatou que nos momentos de aprendizado das pinturas percebeu que era necessário 

desenvolver saberes, os quais foram classificados por ele como pertencentes ao campo dos 

conhecimentos matemáticos: “Pintura é matemática, tem que pensar bem para não errar, tem 

que fazer as figuras todas iguais. Por exemplo, o triângulo, quando começa a pintura com o 

triângulo tem que medir, na cabeça mesmo, para fazer os triângulos tudo do mesmo 

tamanho”. 
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Figura 16 - Pintura da costela do camaleão Figura 17 - Variação da costela do 

camaleão  

Figura 18 - Variação da costela do camaleão Figura 19 - Variação do feijão (harabó) 
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Fonte: (IJYRARU KARAJÁ, 1994, p. 45) 

 

Figura 20 - Variação do rabo do quati Figura 21 - Variação da pintura do Jaburu  

Figura 22 - Homem utilizando o desenho hojuju 

(gancho) 
Figura 23 - Variação da pintura hojuju. 
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Figura 25 - Variação da pintura do rabo do 

quati. 
Figura 24 - Variação da pintura do espinho 

(Hanoti) 

Figura 26 - Pintura dos Tapirapé 
Figura 27 - Variação da pintura do espinho 

(Hanoti) 
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Figura 28 - Pintura do espinho (Hanoti) Figura 29 - Variação da pintura do 

espinho (Hanoti) 

Figura 30 - Pintura do canto ou fim da aldeia Figura 31 - Pintura da pena de pássaro (Dura 

riti) 
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Figura 32 - Pintura raiz de árvore - (habu ode 

raruti) 

Figura 33 - Pintura do feijão (Harabó) 

Figura 34 - Pintura Jarajie (Rastro de um 

inseto) 
Figura 35 - Pintura braço da mulher 
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Figura 36 - Pintura do casco do jabuti ((k)oty 

byna boro riti) 
Figura 37 - Pintura do rabo do quati 

Figura 38 - Pintura da casca de coite (walu 

boro) 
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As pinturas corporais Javaé são formadas por linhas horizontais e verticais e 

padrões com motivos que representam diversas formas geométricas, meandros
42

 e gregas
43

. 

As técnicas utilizadas no desenvolvimento das pinturas corporais exigem do pintor a 

capacidade de “geometrizar” o corpo, mantendo a simetria e regularidade dos desenhos. Um 

pintor Javaé não utiliza rascunhos ou instrumentos de medidas, por meio de representações 

mentais medem as distâncias e reproduzem na pele as formas de tamanhos iguais que 

compõem os desenhos.   

Nos padrões
44

 apresentados acima, há motivos com formas que representam 

gregas, como os que compõem as figuras 19, 20, 21 e 23, as quais foram consideradas 

variações de outros desenhos. A figura 23 foi denominada pelos Javaé como variação do 

desenho Hojuju, o qual foi considerado por Ijyraru Karajá (1994, p.44-45) como o nome do 

desenho presente na pintura corporal da figura 22; observa-se que os desenhos das figuras 19 

e 20 são semelhantes ao desenho Hojuju. A figura 30 também é composta por motivos que 

representam gregas. 

São encontrados motivos que representam meandros nos desenhos Javaé, pode-se 

observar que na figura 17 (meandros que atravessam linhas verticais), e nas figuras 18, 29 e 

34 há motivos que são compostos por linhas contínuas que repetem determinados padrões, 

como o desenho que lembra a letra h na figura 34 (denominada por alguns Javaé como pintura 

da letra h). Podem ser observados meandros também nas figuras 28, 35 e 38, apenas nas 

partes “brancas” dos desenhos, formadas entre os motivos, a parte do desenho em que não há 

a cor preta da tinta do jenipapo. 

Alguns desenhos Javaé são formados por motivos que lembram letras do alfabeto 

da língua portuguesa e/ou algarismos indo-arábicos, são desenhos considerados variações de 

outros desenhos Javaé como as figuras 24 e 25 (conhecidas como letra E ou variação do 

espinho – hanoti –, e variação do rabo do quati, respectivamente), a figura 26 (conhecida 

como letra E ou número 3, ou pintura dos Tapirapé) e a figura 27 (conhecida como letra F ou 

variação do espinho – hanoti). A inserção de letras nas pinturas Javaé foi observada também 

por Toral (1992b) em 1980 na aldeia Canoanã. 

                                                 
42

 Compreende-se por meandros os padrões constituídos por uma linha contínua formada por desenhos repetidos. 
43

 Compreende-se por gregas os padrões que consistem na combinação e repetição de figuras constituídas por 

segmentos de retas, os quais formam ângulos retos entre si. 
44

 Os desenhos apresentados nas figuras 16 à 21 e 23 à 38 foram coletados durante as etapas de campo na aldeia 

Canoanã e durante as etapas do curso de Educação Intercutural da UFG em Goiânia. Uma parte significativa dos 

desenhos foram construídos pelo professor Samuel Saburua Javaé, e por outros alunos Javaé do curso. Alguns 

desenhos foram obtidos na escola indígena Tainá, em Canoanã, os quais foram construídos pelos professores e 

outros desenhos foram retirados de atividades desenvolvidas nas aulas de artes pelos alunos da escola. 
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Podem ser observadas algumas figuras geométricas nos desenhos Javaé, como 

triângulos presentes na figura 32 (desenvolvida por meio de linhas em zigue zague, que 

formam triângulos, os quais são preenchidos por linhas paralelas e tem seus “topos” 

pintados), retângulos presentes na figura 35 (pintura da mulher), octógonos e losangos 

presentes na figura 36 (casco do jabuti). 

Os antropólogos Manuel Ferreira Lima Filho e Telma Camargo da Silva 

desenvolveram uma pesquisa sobre o grafismo Karajá representado nas bonecas de barro 

ritxo(k)o. Eles compreendem que o grafismo Karajá – semelhante ao grafismo Javaé – 

consiste em motivos geométricos, e observam que entre os padrões básicos e suas variações 

há combinações e entrecruzamento de linhas na distribuição do desenho no suporte (artefatos 

e corpo). Eles apontam que diversos motivos presentes nas pinturas corporais são 

reproduzidos nas bonecas – ritxo(k)o. Nesta perspectiva Lima Filho e Silva (2012) discutem 

os seguintes apontamentos sobre a classificação do grafismo Karajá: 

 
O grafismo aplicado nas Ritxoko segue padrões tradicionais aos quais são acrescidos 

elementos da criatividade individual. Os motivos indicados como tradicionais são: 

Haru (losangos, ou losangos que circunscrevem linhas paralelas; ou losangos que 

circunscrevem triângulos pretos); Itxalabu (busto preto, pintura masculina); Koé-

Koé (nome genérico dado à grega e suas variantes); Wedé-Wedé (pontos). A 

singularidade da arte da ceramista decorre da sua criatividade na combinação dos 

padrões tradicionais entre si e na habilidade com que os grafismos são aplicados nas 

bonecas e a precisão na execução dos traços (LIMA FILHO; SILVA, p.66, 2012). 

 

Alguns elementos presentes na análise do grafismo Karajá das bonecas ritxo(k)o, 

tem expressão significativa nas pinturas corporais e podem ser observados na análise dos 

motivos Javaé. A figura 21 – denominada pelos Javaé como pintura do jaburu – é classificada 

como (K)oè-(K)oè por Lima Filho e Silva (2012), por Toral (1992b) e pelos autores, Javaé e 

Karajá, do livro “Adornos e pintura corporal Karajá” (1994). Segundo Lima Filho e Silva 

(K)oè-(K)oè é um motivo tradicional – utilizado pelos Javaé e Karajá – que representa o nome 

genérico dado à grega e suas variantes, presentes em diversos desenhos Javaé. As outras 

classificações apontadas, os motivos Haru (losangos), Itxalabu (busto preto) e Wedé-Wedé 

(pontos) foram, em geral, pouco observados nos desenhos Javaé apresentados, os quais 

tiveram como suporte o papel. Contudo, em fotografias registradas durante o ritual Hetohokỹ 

– realizado na aldeia Canoanã em 2016 –, em que a maior parte dos participantes e 

convidados utilizavam as pinturas corporais, os motivos Haru (losangos), Itxalabu (busto 

preto), Wedé-Wedé (pontos) foram observados em algumas pinturas, assim como desenhos 

distintos dos que foram identificados durante a etapa de campo.  
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Foto: Sidney Javaé. Aldeia Canoanã (TO), 2016. 

 

Figura 39 - Pintura corporal utilizada no Hetohokỹ 

Figura 40 - Pintura corporal utilizada no Hetohokỹ 

Foto: Sidney Javaé. Aldeia Canoanã (TO), 2016. 

 

Foto: Sidney Javaé. Aldeia Canoanã (TO), 2016. 

 

Figura 41 - Pintura corporal utilizada pelos 

mais velhos. 

Foto: Sidney Javaé. Aldeia Canoanã 

(TO), 2016. 
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Foto: Sidney Javaé. Aldeia Canoanã 

(TO), 2016. 

Figura 42 - Pintura corporal formada 

por losangos 
Figura 43 - Pintura corporal utilizada 

no Hetohokỹ 

Foto: Sidney Javaé. Aldeia Canoanã 

(TO), 2016. 

Figura 44 - Pintura corporal utilizada no Hetohokỹ 

Foto: Sidney Javaé. Aldeia Canoanã (TO), 2016. 
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Nas pinturas corporais apresentadas nas fotografias acima (figua 39 à figura 45), 

pode-se observar como cada pintura é composta por diversos motivos. Na figura 40, os 

desenhos são formados pelos motivos Itxalabu (busto preto), e rabo do quati (figura 37) no 

abdômen do rapaz. O motivo Haru (losangos) está presente em uma pintura no corpo de um 

homem na figura 42, composta por losangos pintados e losangos com um ponto no centro. As 

pinturas observadas nas figuras 39 e 43 são desenhos utilizados pelos Javaé que não 

apareceram durante a etapa de campo da pesquisa e são distintos dos padrões e motivos 

identificados. Na figura 41 está presente uma pintura mais simples formada por linhas 

horizontais, utilizada principalmente pelos mais velhos. Pode-se observar que nas figuras 39 e 

44 são utilizadas faixas acima do desenho do busto que são formadas por triângulos. Nas 

outras pinturas observadas nas fotografias registradas durante o Hetohokỹ, são utilizados os 

motivos que foram identificados na etapa de campo, como na figura 45, em que os três 

homens estão usando, respectivamente, os desenhos da figura 37 (rabo do quati), figura 38 

(walu boro – casca de coite) e a última pintura apresenta uma variação da figura 33 (harabó). 

Foto: Sidney Javaé. Aldeia Canoanã (TO), 2016. 

 

Figura 45 - Homens com pinturas e adornos dançando durante o Hetohoky 
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Por meio da observação do desenvolvimento de alguns desenhos (durante as 

etapas de campo) e das análises das pinturas apresentadas pode-se apontar alguns 

conhecimentos que fazem parte dos saberes e fazeres envolvidos na realização das pinturas 

Javaé. As noções sobre formas simétricas, com tamanhos e espessuras semelhantes; distância 

entre os motivos, as quais precisam respeitar um padrão; os ângulos utilizados, por exemplo, 

um dos elementos que difere os desenhos das figuras 16 e 21 são os ângulos entre as linhas 

verticais e os “ganchos” que as acompanham, na figura 16 esse ângulo é menor que 90° e na 

figura 21 é um ângulo reto; e a noção de técnicas para dividir o suporte (no caso das pinturas 

corporais são determinadas partes do corpo) para que todos os elementos do desenho fiquem 

evidentes – uma das complexidades da pintura, pois cada desenho é construído de uma forma. 

 

 

4.2.3.   (Re)invenção das pinturas corporais: a abertura dos Javaé à alteridade e a expressão 

criativa dos pintores 

 

Além da grande variedade de 

padrões dos desenhos Javaé, há uma 

flexibilidade nas classificações próprias das 

pinturas, pois elas representam um campo 

aberto ao novo, à experimentações, novas 

interpretações e formas de expressão. Toral 

(1992b) em sua pesquisa de campo na aldeia 

Canoanã encontrou diferentes padrões de 

pinturas que incorporavam elementos da cultura 

não indígena. Um exemplo dessa incorporação 

foi uma pintura observada por Toral em 1980, 

em meio aos traços dos desenhos Javaé estavam 

inclusas letras da língua portuguesa. Essas letras 

perderam o significado original e se 

transformaram em mais um dos elementos 

decorativos do desenho. 

 

Figura 46 - Letras incorporadas à pintura 

Corporal Javaé. Canoanã, 1980. 

Fonte: Toral (1992b, p.207) 
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Essa abertura à alteridade está presente nas histórias que explicam a origem das 

pinturas corporais Javaé. Nas duas histórias apresentadas as pinturas vieram de fora, algo que 

pertencia à outra pessoa – o Worosỹ – ou à outro povo – os Wèrè. Essa abertura ao novo, 

presente nos mitos de origem da pintura e apontada por Toral nos desenhos Javaé da década 

de 1980, tem uma representação significativa nas pinturas corporais utilizadas pelos Javaé 

atualmente. 

Em uma das conversas sobre as pinturas corporais com Samuel Saburua Javaé, ao 

me explicar os motivos que desenhara nos meus braços – pintura da costela do camaleão 

(figura 16) – ele riscou no chão uma pintura semelhante, explicando que era uma variação da 

pintura da costela do camaleão. A pintura (figura 18) considerada como a variação de uma das 

pinturas Javaé, foi encontrada por Samuel nas imagens de plano de fundo que vieram no 

celular comprado por ele há algum tempo. Ele e outros Javaé identificaram padrões 

semelhantes aos utilizados pelo seu povo, incorporando a nova pintura ao “acervo” de 

desenhos Javaé. 

Em conversas com algumas mulheres Javaé sobre as pinturas corporais, a anciã 

Mariana Habenaki Javaé identificou um dos desenhos como pintura dos Tapirapé, 

classificando-o como variação da pintura do espinho – Hanoti (figura 26). Alguns Javaé 

afirmaram que essa pintura foi aprendida com os Tapirapé, e hoje é utilizada pelos Javaé. 

Sobre essa abertura à alteridade presente nas pinturas e as modificações dos desenhos em 

virtude da dinâmica cultural do povo Javaé, Toral (1992b) evidencia que: 

 
É comum, em aldeia Javaé ou Karajá, as pessoas conversarem sobre novas 

variedades de desenhos a partir de um motivo já conhecido, não raramente riscando-

o na areia para ilustrarem suas ideias. Esse repertório de desenhos, característico de 

cada aldeia, está sujeito a uma série de fatores que condicionam sua utilização e 

memória. Alguns desenhos gozam de certa “popularidade” durante algum tempo, 

sendo mais intensamente utilizados, então. [...] Existem também a introdução de 

novos padrões a partir do contato com indivíduos de outras aldeias, de outros grupos 

e mesmo de outras etnias, como os Tapirapé. É em função dessa série de fatores que 

se constitui o acervo de desenhos das quais as pessoas “se lembram”. Esse acervo 

“de época” tem origem também dentro de uma aldeia que já é, em si, uma “escola”, 

com importantes variações estilísticas. (TORAL, 1992b, p. 193-4) 

 

No contexto Javaé, em virtude dos desenhos representarem parte da estética 

apreciada, no campo artístico das pinturas corporais busca-se expressões que realcem os 

significados de “beleza” compreendidos pelo povo. Neste sentido, há uma abertura para as 
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manifestações artísticas de fora – outras aldeias, outros povos –, à novas formas de expressar 

os aspectos estéticos Javaé. Assim, as pinturas corporais Javaé estão sempre se modificando, 

cada pintor tem autonomia para criar detalhes e elaborar novas pinturas a partir dos motivos já 

conhecidos. Detalhes dos motivos são acrescentados ou modificados, são incorporados 

elementos de outras culturas – como letras e números – e novos desenhos são apropriados – 

como a pintura encontrada no celular do Samuel e a pintura classificada como dos Tapirapé. 

As figuras apresentadas são parte do acervo de padrões Javaé que compõem suas 

pinturas corporais. Provavelmente, são as pinturas que estavam sendo mais utilizadas no 

período em que a pesquisa foi realizada, e por isso, foram mais facilmente acessadas na 

memória dos Javaé que participaram da investigação. Observa-se que alguns motivos têm 

nomes próprios, contudo, uma parte significativa foi classificada como “variação” de algum 

motivo específico. Esse é mais um aspecto que demonstra a constante (re)invenção dos 

desenhos, apesar da permanência de diversos motivos através do tempo, a combinação dos 

motivos novos e antigos, e dos diversos adornos utilizados na decoração dos corpos, faz com 

que cada pintura se torne única, representando a criatividade, as intenções e interpretações dos 

pintores Javaé. 

 

  



131 

 

Capítulo 5 
 

 

 

A ETNOMATEMÁTICA NA (RE)CONSTRUÇÃO DAS 

ESCOLAS INDÍGENAS JAVAÉ: um leque de possibilidades e 

contribuições 
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5.1  Repensando a escola indígena sob o olhar dos professores Javaé 

 

Após a sistematização dos conhecimentos Javaé relacionados ao sistema de 

numeração e às pinturas corporais, foi realizado um grupo focal com oito professores 

indígenas Javaé na escola indígena Tainá com o intuito de problematizar as questões que 

envolvem a inserção dos conhecimentos próprios nas escolas indígenas. Emergiram 

discussões sobre o papel da escola na realidade indígena, os aspectos que precisam ser 

transformados na educação escolar; bem como as contribuições, barreiras e apontamentos em 

relação aos conhecimentos Javaé na escola. 

 

 Foto: Tamiris Maia Gonçalves Pereira. Aldeia Canoanã, maio de 2016 

 

Nesta perspectiva, uma problemática retratada nas discussões dos professores 

evidenciou a distância entre o que eles compreendem por uma educação diferenciada e o que 

é vivenciado nas escolas Javaé. Segundo Manoel Karajá Waxure – professor e diretor da 

escola indígena Tainá da aldeia Canoanã: “Dizem que a nossa educação é diferenciada. Eu 

não vejo isso, por que para ser diferenciada teria que ter todos os materiais próprios, na 

linguagem, escrita, e matemática também”. O entendimento dos professores Javaé em relação 

aos aspectos que constituem uma escola indígena diferenciada está em consonância com os 

direitos dos povos indígenas garantidos nas leis. 

De acordo com a Constituição de 1988, e com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) é direito dos povos indígenas o acesso à uma educação 

Figura 47 - Realização do grupo focal com os professore Javaé. 
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diferenciada, na qual sejam privilegiados o ensino bilíngue e a autonomia dos povos indígenas 

em utilizar seus conhecimentos e modos de aprendizagem na escola. Neste sentido, uma 

educação diferenciada, intercultural e bilíngue é constituída por aspectos que foram abordados 

na LDB de 1996: a formação de pessoal especializado; elaboração de currículos específicos – 

que contenham os conhecimentos culturais; e a elaboração de materiais didáticos específicos. 

O primeiro aspecto está sendo desenvolvido por meio da qualificação de 

professores indígenas nas universidades brasileiras. Estão sendo formados professores 

indígenas aptos a desenvolver a docência na educação básica, ter autonomia para construir 

novos currículos e reestruturar a escola indígena. Os outros aspectos relacionados à 

elaboração de currículos e materiais didáticos específicos envolvem questões que fizeram 

parte das reflexões dos professores Javaé durante a realização do grupo focal, como a 

importância dos conhecimentos próprios nas escolas indígenas e os possíveis caminhos para a 

construção de materiais didáticos específicos. 

 

5.1.1 Importância dos conhecimentos indígenas na escola Javaé 

 

Os Javaé possuem seus processos próprios de educação em que os saberes e 

fazeres utilizados no cotidiano são transmitidos por meio da oralidade e da prática. Os 

conhecimentos, aprendidos através da observação e da experiência, são constituídos pela 

história, cosmologia e modos de ser e agir no mundo próprios da cultura Javaé. São saberes 

que fazem parte das vivências das crianças, estando intimamente relacionados ao contexto 

social, cultural e com o ambiente que estão inseridas. 

A partir do momento em que a escola entrou nas comunidades indígenas, iniciou 

um novo modelo de educação que impôs processos de ensino e aprendizagem e 

conhecimentos distintos dos praticados tradicionalmente. Com claras intenções colonialistas – 

a fim de assimilar e integrar os indígenas à sociedade nacional – a educação escolar indígena, 

como uma ferramenta poderosa de dominação, retirou (e ainda retira) a autonomia e a 

liberdade dos indígenas de ensinar/aprender e praticar seus conhecimentos, crenças e línguas 

maternas. Elementos que constituíram a escola como uma instituição alienígena em prol da 

colonização e dominação dos povos indígenas foram amenizados em virtude da luta desses 

povos e dos direitos que conquistaram (principalmente a partir da Constituição de 1988). 

Contudo, esses aspectos ainda estão presentes na realidade dessas escolas atualmente – sendo 

responsáveis pelo abismo entre a educação indígena e a educação escolar indígena. 
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Os processos de ensino e aprendizagem e os conhecimentos trabalhados nas 

escolas indígenas são, em sua maioria, distantes dos saberes e fazeres compartilhados nos 

processos educacionais próprios dos Javaé e do contexto que vivenciam. Essa 

problematização foi apontada nas reflexões de alguns professores indígenas: 

 

Educação vem de casa e vai para a escola, mas lá o ensino é diferente, o professor 

ensina a ler e a escrever. O meu caso, eu trabalho com a língua indígena e cultura e 

diversidade, só sobre o costume do povo, mas matemática não entra. Aí já vem um 

outro professor e dá aula da matemática não indígena, sobre adição, subtração, 

divisão, a nossa vai ficando de lado, ele não dá as duas matemáticas. Aí com isso a 

criança não aprende. [...] Para trabalhar com a criança eles entendem a matemática 

do índio, eles sofrem, passam muita dificuldade, para aprender a outra. Ontem 

mesmo teve reclamação da professora que tem aluno que não sabe nem adição, mas 

a nossa matemática é diferente ne (DORIOVALDO IDIAÚ JAVAÉ). 

 

 

A educação já vem de casa, dos pais e das mães, a educação tradicional é aprendida 

oralmente, no dia a dia, no cotidiano. O que é ensinado na escola é diferente. [...] O 

papel da escola não é só ensinar o que está no livro que vem da cidade 

(WEREHATXIARI WERETERIBERI JAVAÉ). 

 

 

Tiraram várias disciplinas de cultura indígena, antes eram oito ou nove, tiraram 

história, cosmologia, ficou só arte, língua e cultura e diversidade. Temos que 

discutir, para ensinar a matemática indígena, porque não tem espaço para trabalhar 

(RURUCA JAVAÉ). 

 

As reflexões de Doriovaldo Idiaú Javaé e Werehatxiari Javaé evidenciam a 

ruptura existente entre a educação indígena e a educação escolar indígena. Ainda que 

elementos da cultura Javaé, como a língua materna, sejam trabalhados em algumas 

disciplinas, nas demais disciplinas – como a matemática – são priorizados apenas os 

conhecimentos não indígenas. Como apontou Ruruca Javaé, há momentos em que os 

conhecimentos próprios são ensinados, entretanto, além de terem sido reduzidos, esses 

momentos são insuficientes para que sejam desenvolvidos todos os conhecimentos Javaé 

considerados, por eles, importantes no processo educacional escolar. 

De acordo com os professores Javaé, a problemática não se estabelece na 

quantidade reduzida de disciplinas sobre a cultura indígena. Os obstáculos surgem pelo fato 

da maior parte das disciplinas desenvolvidas no processo escolar abordarem exclusivamente 

conhecimentos não indígenas; desconsiderando assim, a bagagem de saberes e fazeres que os 

alunos possuem advindos do contexto sociocultural. Na reflexão de Doriovaldo Idiaú Javaé 

são evidenciadas as dificuldades que os alunos apresentam na aprendizagem dos 

conhecimentos não indígenas na escola. Doriovaldo Idiaú relatou as reclamações de um 
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professor sobre as dificuldades dos alunos indígenas na aprendizagem da matemática. Na 

compreensão dos professores indígenas, as crianças Javaé entendem a matemática indígena, a 

qual é diferente da matemática não indígena ensinada na escola, assim, como não são 

ensinadas as duas matemáticas e nem estabelecidas relações entre elas, surgem as dificuldades 

de aprendizagem. 

Doriovaldo Idiaú Javaé também aponta que os professores de matemática 

evidenciam as dificuldades dos alunos desde os conteúdos básicos como as quatro operações 

(adição, subtração, divisão e multiplicação), dificuldade que pude observar durante as etapas 

de campo.  No cotidiano Javaé é possível identificar situações em que conhecimentos de 

cunho matemático são utilizados, como as quatro operações. A fim de exemplificar a 

problemática que envolve a dificuldade de aprendizagem dos alunos em virtude da falta de 

inserção de conhecimentos próprios no processo de ensino, chamo atenção para uma situação 

vivenciada no cotidiano e na sala de aula. 

A pesca é uma das atividades realizadas com frequência no cotidiano das aldeias 

Javaé, como o peixe compõe parte significativa da alimentação Javaé, os adultos e crianças 

pescam diariamente. Após a pescaria, as pessoas dividem a quantidade de peixes com outras 

pessoas da família. Se uma pessoa pescou quatro (Inãbiowa) peixes, e vai dividir com sua 

família e com a família de sua mulher, terá que repartir os peixes em duas quantidades iguais, 

para ele e para a sogra. Assim, entregará dois (inatxi) peixes para a sogra e ficará também 

com dois (inatxi) peixes. É uma das situações que ocorrem no dia a dia dos Javaé em que eles 

utilizam as operações básicas da matemática, neste caso, a divisão. As crianças participam e 

aprendem com os adultos as técnicas de pesca e de divisão dos peixes, portanto, 

compreendem e realizam a divisão no cotidiano que vivenciam. Neste sentido, a divisão, 

assim como as outras operações básicas da matemática, está presente nos conhecimentos 

etnomatemáticos Javaé aprendidos na educação indígena por meio da oralidade e da prática; 

conhecimentos que fazem parte da “bagagem” de saberes e fazeres que as crianças possuem 

quando entram na escola. 

Por outro viés, na escola, quando a divisão é ensinada aos alunos, na maior parte 

das vezes, os conhecimentos que os alunos possuem advindos da realidade, assim como as 

situações que vivenciam no dia a dia, não são considerados no processo de ensino e 

aprendizagem. No ensino da operação de divisão, por exemplo, o primeiro aspecto que se 

distancia da realidade dos alunos é a linguagem matemática do não indígena. Os símbolos 

utilizados para representar os números são uma criação dos não indígenas, os Javaé, 
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culturalmente, representam os números, as quantidades, por meio dos dedos das mãos e dos 

pés. Segundo o professor indígena Ruruca Javaé: “O mais difícil é o número mesmo, o 

símbolo do tori. E nós podemos arrumar materiais para trabalhar, por exemplo, pegar 

sementes. [...] Agora o número mesmo não tem indígena”. A preocupação presente na 

reflexão do professor Ruruca está relacionada a dificuldade que os alunos apresentam em 

relação à elementos abstratos da matemática não indígena. A linguagem matemática é 

abstrata, a começar pelos símbolos dos números que representam as quantidades. Em seguida, 

a continuidade dessa abstração está presente nos outros símbolos que são utilizados para o 

ensino da divisão, por exemplo.  

Outro elemento que dificulta a aprendizagem dos alunos indígenas são as 

diferenças linguísticas. O ensino bilíngue nas escolas indígenas se limita em virtude dos 

professores não indígenas ministrarem aulas apenas em português, restringindo assim, as 

formas de expressão, comunicação e compreensão próprias da língua materna. Segundo 

Werehatxiari Wereteriberi Javaé, 

 

Na verdade, o menino, ás vezes aprende, mas não entende, porque o professor está 

falando em português, talvez [o aluno] não está entendendo o significado. E aí sente 

mais dificuldade, o professor coloca atividade, e o menino fica perdido. Em vez de 

perguntar para o professor, falar que não entendeu, eles ficam com vergonha de falar 

errado e não perguntam. Eu sempre falo que eles tem que perguntar. Quando eu dou 

aula para os meninos pequenos, eles perguntam, mas é na língua indígena. Aqui tem 

um menino que eu dou aula aqui nessa sala que ele é Xerente, aí eu falo na língua 

indígena ele não entende, falo em português ele entende um pouco. Ele fala: mas se 

fosse em Akwe aprendia mais rápido, mas agora eu estou falando em Inỹ, aí eu não 

sei (WEREHATXIARI WERETERIBERI JAVAÉ). 

 

As diferenças linguísticas e a ausência de práticas interculturais que aproximem 

conhecimentos não indígenas – como os conteúdos da disciplina de matemática – dos 

conhecimentos indígenas são fatores, considerados pelos professores Javaé, como 

responsáveis pelas dificuldades de aprendizagem dos alunos indígenas. Como aponta Chieus 

Junior: 

 

[...] os alunos ao chegarem nas escolas regulares com suas matema e tica [...] 

precisam ser ouvidos e seus saberes precisam ser acolhidos pelo processo 

pedagógico. Nesta perspectiva, o professor poderá pesquisar o contexto sócio-

cultural dos alunos para auxiliar o seu trabalho pedagógico. Possibilitará, assim, uma 

compreensão de que a matemática não é a-histórica, que ela faz parte do cotidiano 

das pessoas [...] e, também, que determinados grupos sociais e étnicos tem sua 

maneira de construir seu conhecimento.[...] o espaço pedagógico pode ser o lugar 

em que se dá a troca de conhecimento e de reflexão sobre a realidade. (CHIEUS 

JUNIOR, 2006, p. 186-187) 
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Em prol de um espaço pedagógico dialógico e de processos de ensino e 

aprendizagem mais eficazes, é necessário considerar os saberes que os alunos possuem 

advindos da realidade sociocultural. Nesse sentido, Freire (2011b) evidencia a importância de 

práticas educativas que problematizem a realidade dos alunos, em que sejam valorizados os 

aspectos culturais, sociais e políticos vivenciados pelos educandos no processo de ensino. 

Numa proposta intercultural, os professores Javaé apontaram que os saberes 

culturais – como os conhecimentos etnomatemáticos – devem ser ensinados não apenas em 

disciplinas específicas à cultura indígena. Esses conhecimentos podem propiciar contribuições 

significativas ao processo de aprendizagem dos alunos se forem trabalhados juntamente aos 

conhecimentos não indígenas, a fim de se complementarem. Os apontamentos dos professores 

Javaé corroboram com as reflexões de Borba e Costa sobre o ensino de matemática nas 

escolas indígenas: 

 
Numa escola indígena, não se deve ensinar somente a matemática acadêmica; 

também a matemática do saber-fazer deve ser contemplada. [...] Trata-se de 

considerar a escola como um momento propício para a aproximação destes saberes. 

O saber matemático construído no cotidiano indígena e o saber matemático 

acadêmico poderiam então ser pensados como complementares, um não sendo visto 

como mais importante que o outro, ou um estágio mais avançado que o outro 

(BORBA; COSTA, 1996, p.89).  

 

Neste sentido, os conhecimentos próprios – como o sistema de numeração – 

podem ser ensinados nas aulas de matemática na perspectiva da interculturalidade. Uma 

educação intercultural propicia que os conhecimentos indígenas sejam valorizados, sendo 

considerados tão relevantes quanto os conhecimentos científicos, legitimando as formas de 

conhecer e produzir conhecimentos próprios dos Javaé. 

Nesta perspectiva, os professores Javaé apontaram os seguintes aspectos que 

representam a relevância dos conhecimentos próprios na escola indígena: 1) propicia um 

ensino contextualizado, aproximando a escola à realidade dos alunos; 2) contribui para o 

processo de ensino e aprendizagem dos conhecimentos não indígenas; 3) proporciona a 

revitalização e o fortalecimento da cultura Javaé, pois diversos elementos culturais que estão 

sendo raramente desenvolvidos e utilizados atualmente podem ser ensinados aos jovens por 

meio da escola. 
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5.1.2  Materiais didáticos específicos nas escolas indígenas: contribuições e desafios 

 

A utilização dos conhecimentos Javaé nas escolas indígenas pode auxiliar na 

revitalização da cultura e potencializar os processos de ensino e aprendizagem. Além das 

disciplinas sobre a cultura indígena, os saberes e fazeres Javaé podem ser trabalhados nas 

aulas de outras disciplinas, como a matemática, juntamente aos conhecimentos não indígenas. 

Segundo Clarice Cohn (p. 488, 2005) sobre a educação escolar indígena: “garantir o diálogo 

entre esses modos de educação permanece sendo, porém, um desafio na construção das 

escolas, dos currículos e na formação de seus professores”. 

Nesta perspectiva, os professores Javaé compreendem que um elemento relevante 

na construção de uma escola indígena diferenciada, intercultural e bilíngue, que permita o 

diálogo entre conhecimentos tradicionais e acadêmicos, são os materiais didáticos próprios. 

De acordo com o professor Manoel, ao discutir sobre a importância dos conhecimentos Javaé 

na escola indígena: 

 
[...] nós não temos material, mas se nós tivéssemos material dava para mudar muita 

coisa. Dá para trabalhar a matemática usando as questões tradicionais, mas não 

saindo das questões da matemática também, usando os dois conhecimentos juntos 

[...]. É importante e dá para trabalhar os dois conhecimentos juntos, mas nós somos 

pobres de materiais didáticos. (MANOEL KARAJÁ WAXURE) 

 

As escolas indígenas Javaé recebem todos os anos livros didáticos do governo do 

estado do Tocantins. Esses são os únicos livros didáticos disponíveis aos professores para 

serem utilizados no exercício da docência, os mesmos materiais que são utilizados nas outras 

escolas não indígenas do estado. A abordagem desses livros, assim como a linguagem 

utilizada e os exemplos desenvolvidos, se distancia da realidade vivenciada no contexto 

indígena; são materiais descontextualizados que priorizam apenas situações e conhecimentos 

não indígenas. 

Neste sentido, os materiais didáticos disponíveis aos professores auxiliam apenas 

o ensino dos conteúdos não indígenas. Para os professores ensinarem os conhecimentos 

próprios, ou para ensinarem os dois conhecimentos juntos (tradicional e acadêmico), não há 

materiais didáticos para utilizarem. Na Constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1996, o governo garantiu aos povos indígenas o apoio técnico e financeiro à 

projetos de ensino e pesquisa que visem, entre outros objetivos, fortalecer as práticas 

socioculturais e a língua materna, produzir e publicar materiais didáticos específicos e 

diferenciados. Contudo, atualmente, esses materiais didáticos ainda não foram produzidos. 
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Nas escolas Javaé, os únicos livros didáticos
45

 que são bilíngues e abordam os 

conhecimentos indígenas, foram produzidos por outros povos, como os Karajá. Há um livro 

dos Karajá, sobre a língua indígena inỹrybè, o qual tem sido utilizado por alguns professores 

Javaé como suporte para o ensino da língua materna. Segundo Manoel:  

 

[...] Tendo um material para os professores terem uma base é um caminho. Porque 

muitos [professores] usam para o ensino da língua indígena a base daquele livro dos 

karaja, é uma base para eles aí vão aprofundando mais. Tendo um material de 

matemática, já é uma base para eles trabalharem na sala de aula. (MANOEL 

KARAJÁ WAXURE) 

 

Os professores Javaé apontam a construção de materiais didáticos específicos 

como um caminho possível e relevante para que sejam desenvolvidos saberes e fazeres 

próprios na escola indígena. Os materiais didáticos Javaé podem auxiliar os professores 

indígenas e não indígenas a desenvolverem práticas pedagógicas que valorizem os 

conhecimentos Javaé. Esses materiais, além de auxiliarem os professores das escolas 

indígenas no desenvolvimento de práticas interculturais e potencializarem a aprendizagem dos 

alunos, são importantes para que sejam registrados os saberes e fazeres Javaé. Sob esse viés, o 

professor Junior Hatikuré Javaé problematiza a importância da produção de livros que 

abordem conhecimentos culturais. Para ele, a utilização de conhecimentos Javaé de cunho 

matemático nas escolas indígenas: 

 

Também é importante, só que matemática indígena é oral. Por exemplo, arco e 

flecha tem medida para fazer, precisa de matemática. Mas os nossos antepassados 

ensinavam de forma oral seus filhos e netos, e fazendo. Agora hoje em dia ninguém 

está fazendo nem flecha, nem remo, nem canoa, estamos deixando para traz esses 

conhecimentos. Importante é nós mesmos construir livros didáticos para ficarem 

registrados, escrever a história e os conhecimentos (JUNIOR HATIKURÉ JAVAÉ). 

 

Alguns saberes e fazeres da cultura Javaé – como a construção de canoas, arco e 

flecha, o desenvolvimento de alguns rituais e brincadeiras – estão deixando de ser praticados 

no cotidiano. Como esses conhecimentos próprios são transmitidos tradicionalmente por meio 

da oralidade e da prática, com o tempo, se as pessoas não praticam, esses saberes e fazeres 

vão se perdendo. Assim, a escola além de ser um instrumento em prol da revitalização da 

cultura – uma vez em que esses conhecimentos podem ser trabalhados na educação escolar – 

propicia o registro de diversos saberes Javaé, os quais deixam de ser apenas orais, se 

perpetuando nas páginas dos livros didáticos. 

                                                 
45

 Os alunos do curso de Educação Intercutural da UFG desenvolvem um projeto extraescolar em suas 

comunidades indígenas e produzem um trabalho escrito bilingue sobre elementos da cultura. Apesar de não ser 

um material didático, esses trabalhos podem ser utilizados como apoio para os professores indígenas.  
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Um caminho apontado pelos professores, para que sejam construídos materiais 

didáticos próprios, um currículo escolar diferenciado em que os conhecimentos Javaé sejam 

valorizados, se encontra na qualificação dos professores Javaé e o envolvimento em projetos 

de pesquisa e ensino – como a pesquisa que propiciou o desenvolvimento deste trabalho.  

 

5.1.3 A relevância e as possibilidades de inserção de conhecimentos etnomatemáticos na 

escola Javaé 

 

Os conhecimentos etnomatemáticos Javaé estão presentes em distintas situações 

do cotidiano em que são desenvolvidas ações como quantificar, classificar e medir. Um dos 

assuntos apontados e discutidos durante a realização do grupo focal pelos professores Javaé 

foram situações do dia a dia em que os conhecimentos etnomatemáticos estão presentes. 

Segundo apontamentos dos professores, a matemática dos não indígenas é utilizada 

atualmente, entretanto, tradicionalmente, conhecimentos de cunho matemático sempre foram 

utilizados. De acordo com Valdemir Filho Texiba Javaé: “Uma vez me falaram assim: hoje 

nós estamos no mundo da matemática. Eu respondi: Não, matemática sempre existiu. No dia a 

dia nós sempre utilizamos matemática, porque tudo que você vai fazer tem matemática, na 

construção de casas...”. 

Durante as reflexões sobre os conhecimentos etnomatemáticos no cotidiano Javaé, 

emergiram diversos exemplos de situações e de saberes e fazeres – que constituem formas de 

lidar e agir no mundo próprias dos Javaé – em que esses conhecimentos etnomatemáticos são 

utilizados. Segundo o professor Tewaxi Javaé: “Toda nossa vida tem matemática envolvida, 

agora eu estou percebendo o quanto é importante trazer esses conhecimentos para a sala de 

aula, para as crianças. Música, comida, roça, esteira, canoa, casas, tudo envolve matemática”. 

Os professores perceberam que os conhecimentos etnomatemáticos fazem parte da 

realidade sociocultural que vivenciam, constituindo, assim, mais um elemento cultural 

relevante a ser inserido na escola indígena, em especial, nas aulas de matemática. De acordo 

com o professor Manoel: 

 

Então a matemática dentro da sala de aula com o conhecimento nosso é muito 

interessante, por que tudo que nós vamos usar, se vai construir uma casa tem que 

usar matemática, se tirar uma vara e medir e ela não der certo lá no final, fica ruim, 

tem que saber medir (MANOEL KARAJÁ WAXURE). 
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Os professores refletiram e observaram que no cotidiano do povo Javaé há saberes 

e fazeres que podem ser utilizados nas aulas de matemática; e como a inserção desses 

conhecimentos tradicionais são importantes nas escolas indígenas em prol de aproximar a 

educação escolar indígena à realidade sociocultural dos alunos. Nesta perspectiva, elementos 

culturais como o sistema de numeração e as pinturas corporais apresentam conhecimentos 

Javaé que poderiam ser abordados nas aulas de matemática, o que ainda não é realizado por 

motivos como a falta de materiais didáticos específicos. 

Ao apresentar parte dos resultados da pesquisa aos professores Javaé, como a 

sistematização dos conhecimentos etnomatemáticos Javaé relacionados ao sistema de 

numeração e às pinturas corporais, eles demonstraram interesse em utilizar o material 

construído em suas aulas, principalmente nas aulas de matemática, evidenciando a 

importância e a contribuição desses conhecimentos próprios no ambiente escolar. Aspectos 

que podem ser observados nas falas dos professores: 

 

Eu acho que é um trabalho muito bom, que eu vou levar para a minha aldeia, que é o 

sistema de numeração na língua indígena. Nunca tinha vindo na minha cabeça, só 

ensinava para os alunos a língua indígena e outras coisas da cultura, que pudesse 

ensinar essa matemática indígena que faz parte da cultura (VALDEMIR FILHO 

TEXIBA JAVAÉ). 

 

 

[...] quando eu entro aqui na sala e falo que é aula de matemática, eles [os alunos] já 

pensam no sistema de numeração dos tori. Eu sempre falo alguns números em 

inỹrybè para os alunos, mas não escrevo. É importante ensinar mesmo o sistema de 

numeração para os alunos, eu mesmo, para falar a verdade só sei até o dez. Esse 

trabalho vai ajudar muito, e sobre as pinturas corporais também (WEREHATXIARI 

WERETERIBERI JAVAÉ). 

 

 

Trabalhar com as crianças as pinturas é muito importante.[...] Então mostrar a nossa 

pintura para a s crianças, os nomes, as formas, está usando a cultura, aí pega e 

mostra, olha essa pintura é uma figura geométrica. Tem várias pinturas que podem 

trabalhar as figuras geométricas e as medidas. Vamos medir isso aqui, isso ali [...] 

(MANOEL KARAJÁ WAXURE). 

 

O professor Valdemir enfatizou não ter observado, até o momento em que se 

deparou com o trabalho, que nos saberes e fazeres Javaé haviam conhecimentos 

etnomatemáticos – como o sistema de numeração próprio – que fazem parte da cultura e 

podem ser trabalhados na escola indígena. O professor Werehatxiari apontou as contribuições 

que a sistematização desses conhecimentos Javaé trará para o trabalho que realiza na escola, 

pois ele também ministra aulas de matemática para as séries iniciais. Na fala do professor 
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Manoel nota-se a relevância e as possibilidades de utilização dos conhecimentos sobre as 

pinturas corporais juntamente aos conhecimentos matemáticos dos não indígenas.  

Os professores Javaé desenvolvem práticas educativas nas escolas em que os 

conhecimentos próprios são evidenciados. Pude observar nas etapas de campo e por meio dos 

trabalhos desenvolvidos com o professor Samuel Saburua – e outros professores Javaé – 

durante sua formação inicial no curso de Educação Intercultural na UFG, que ele desenvolve 

atividades relacionadas aos conhecimentos próprios no ambiente escolar. Samuel já realizou 

diversas atividades envolvendo, por exemplo, as pinturas corporais; atividades que envolviam 

o ensino das técnicas utilizadas no desenvolvimento das pinturas, em que as crianças 

pintavam umas as outras, ou realizavam as pinturas em cabaças ou no papel. Outros 

professores, durante o grupo focal, apontaram que buscam utilizar em suas práticas de sala de 

aula os conhecimentos culturais. Entretanto, os professores Javaé apontaram que os 

conhecimentos de cunho matemático próprios eram pouco explorados, como o sistema de 

numeração. 

Durante o grupo focal, em geral, emergiram reflexões sobre as contribuições que 

os conhecimentos etnomatemáticos Javaé podem propiciar no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos. Os professores Javaé evidenciaram que os resultados da pesquisa – 

a sistematização de conhecimentos próprios relacionados ao sistema de numeração e às 

pinturas corporais – consistem numa base para que os conhecimentos etnomatemáticos Javaé 

possam ser utilizados nas aulas de matemática pelos professores indígenas e não indígenas; 

além de ser um apoio e motivação para que os professores aprofundem nesses assuntos e 

busquem utilizar também outros conhecimentos próprios nas aulas de matemática. 

A partir da compreensão que a interculturalidade propicia a valorização e 

revitalização dos conhecimentos culturais e potencializa a construção de novos 

conhecimentos, os professores Javaé apontaram outras situações, saberes e fazeres próprios 

que podem ser desenvolvidos nas aulas de matemática.  

 

A matemática tem várias formas de ser trabalhada dentro de sala de aula usando o 

conhecimento tradicional, e ela não vai sair do contexto teórico da disciplina do não 

indígena não. Vamos supor, se vai trabalhar geometria, pode trabalhar por meio das 

pinturas. Se for trabalhar divisão e adição também dá para usar o conhecimento 

local. [...] Outro exemplo é que muitos usam medidas, quando uma pessoa está 

construindo uma casa, o professor de matemática pode ir até lá e mostrar, olha isso 

daqui tem tantos metros, isso aqui é um conhecimento nosso, nossos pais ensinaram 

para nós. Isso escrito é bom demais, o maior problema nosso, é que nós não temos 

materiais escritos específicos (MANOEL KARAJÁ WAXURE). 
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Utilizando material próprio, sobre o peixe, por exemplo, eu vou lá pescar e divido 

com cada família, vende o peixe, o kilo de peixe, ou a pesca. Esses conhecimentos 

tem um papel muito importante para nós (DORIOVALDO IDIAÚ JAVAÉ). 

 

 

Eu pensando aqui, sobre as horas, por exemplo, eu saio daqui para pescar, porque 

aqui é difícil pegar tartaruga, se eu saio daqui cinco horas da manhã para chegar uma 

hora da tarde com duas ou três tartarugas, quantas horas que eu gastei. Eu posso usar 

para explicar matemática, quantas horas eu gastei para pegar ou três, ou duas ou uma 

tartaruga. Então nós temos a matemática perto de nos, envolve matemática pescaria, 

ou qualquer trabalho, na roça. Tenho uma roça ali eu vou tirar não sei quantas 

estacas para cercar a roça, tenho que contar quantas madeiras eu vou tirar, no mato 

ou na aldeia mesmo sempre nós utilizamos a matemática. As mulheres que 

trabalham aqui, minha mãe está fazendo esteira quando sai de lá, ela estava com 

uma esteirona grande para terminar. Falta não sei quantos mureré
46

 para terminar, 

ela faz e enrola, é um monte, ela sabe a quantidade certa. Se faltar não vai terminar 

de fazer a esteira. O tempo também se vai terminar em uma semana, um mês, 15 

dias, ou 20 dias (WEREHATXIARI WERETERIBERI JAVAÉ). 

 

 

Na minha aldeia prioriza a matemática não indígena. Alguns dias eu tento trabalhar 

a matemática indígena. Um dia eu trabalhei, por exemplo, as crianças desenhar 

objetos, e colocam número de tori e na nossa língua, mas eu só ensinei os cinco 

primeiros números, pode ensinar a numeração Javaé (JÚNIOR HATIKURÈ 

JAVAÉ). 

 

 

 

  

                                                 
46

 De acordo com Wereéhatxiari mureré é uma planta aquática macia utilizada para a confecção de esteiras. 

Figura 48 - Professor Tewaxi Javaé durante o grupo focal 

Foto: Tamiris Maia Gonçalves Pereira 
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O professor Tewaxi Javaé demonstrou no quadro possibilidades de se trabalhar 

com as pinturas corporais. Primeiramente, ele sugeriu que as pinturas fossem apresentadas aos 

alunos, evidenciando seus nomes e utilização. Em seguida, para os alunos das séries iniciais, 

pode ser desenvolvida uma atividade em que os desenhos estejam pontilhados no papel para 

eles riscarem sob os pontilhados formando as figuras. Outra possibilidade de atividade é 

disponibilizar uma parte do desenho aos alunos para que eles completem o restante da pintura. 

Podem ser explorados aspectos como as figuras que devem ou não ser pintadas, identificando 

os desenhos que representam figuras geométricas. 

Além do sistema de numeração e das pinturas corporais os professores apontaram 

que em situações do cotidiano Javaé como na construção de casas tradicionais, no trabalho 

desenvolvido na roça, na pescaria, na produção de artefatos como a esteira, são utilizados 

conhecimentos etnomatemáticos que podem ser inseridos nas aulas de matemática. A partir 

dessas possibilidades, a característica de “diferenciada” atribuída às escolas indígenas começa 

a fazer mais sentido, na medida em que os conhecimentos próprios são valorizados e 

desenvolvidos juntamente com os conhecimentos não indígenas, numa perspectiva 

intercultural que considera a realidade sociocultural dos alunos no processo escolar. 

 

 

5.2  Alguns apontamentos sobre os possíveis desdobramentos da pesquisa 

 

A partir da investigação realizada pode-se afirmar que os Javaé possuem 

conhecimentos etnomatemáticos – como o sistema de numeração e os conhecimentos 

utilizados no desenvolvimento das pinturas corporais –, os quais fazem parte da história e 

cultura desse povo e estão presentes em seus saberes e fazeres do cotidiano.  

São saberes que constituem uma visão de mundo e uma epistemologia distintas 

dos conhecimentos reconhecidos e difundidos pela sociedade dominante. Essa pluralidade de 

conhecimentos próprios tem sido invisibilizada nas escolas indígenas em virtude da 

imposição e valorização dos conhecimentos científicos. A educação escolar indígena 

instaurada com o propósito de colonizar os indígenas – enfraquecendo suas raízes culturais e 

impondo novos conhecimentos e formas de lidar e agir no mundo – se apresenta, atualmente, 

como um instrumento de luta desses povos. A partir dos direitos conquistados na Constituição 

Brasileira de 1988, e reforçados por meio de leis como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1996, os indígenas ganharam autonomia para transformar suas escolas de acordo 
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com seus interesses e necessidades. Nesse sentido, a escola indígena deixa de atender aos 

interesses do Estado e de instituições religiosas e passa a ser um projeto dos próprios 

indígenas. 

Nesta perspectiva, no momento em que o povo Javaé está vivenciando esse novo 

cenário em que se torna necessário (re)pensar e (re)construir a escola indígena, cabe a 

seguinte reflexão: é papel da escola indígena ensinar apenas a matemática acadêmica, o 

sistema de numeração indo-arábico, sendo que os Javaé têm seus princípios próprios de 

contagem? Há a necessidade de explorar somente exemplos e situações descontextualizadas 

no ensino da matemática, sendo que no contexto Javaé existem diversas situações e saberes e 

fazeres – como as pinturas corporais – em que conhecimentos de cunho matemático são 

utilizados? 

As discussões e reflexões dos professores Javaé, durante a realização do grupo 

focal, apontaram possibilidades e contribuições de uma educação escolar que valorize os 

conhecimentos próprios. Na perspectiva dos professores Javaé, a inserção de conhecimentos 

indígenas na escola – em disciplinas como a matemática – propicia um ensino 

contextualizado, aproximando a escola à realidade dos alunos; contribui para o processo de 

ensino e aprendizagem dos conhecimentos não indígenas; e proporciona a revitalização e o 

fortalecimento da cultura Javaé. Os professores Javaé apontaram possíveis caminhos para que 

sejam desenvolvidos conhecimentos próprios na escola indígena, como: a qualificação de 

professores indígenas, o desenvolvimento de pesquisas sobre os conhecimentos Javaé e a 

construção de materiais didáticos específicos. 

Além do sistema de numeração e das pinturas corporais os professores apontaram 

que em diversas situações do cotidiano Javaé há a utilização de conhecimentos 

etnomatemáticos, como no trabalho desenvolvido na roça, na pescaria e na produção de 

artefatos. Durante o desenvolvimento da pesquisa de campo, foram observados também 

outros
47

 conhecimentos etnomatemáticos Javaé relacionados ao sistema de medidas, técnicas 

de construção de objetos (Canoas e arco e flecha); técnicas de construção de casas e noção de 

tempo de acordo com os fenômenos da natureza. 

 

 

  

                                                 
47

 Em virtude do tempo limitado para o desenvolvimento da pesquisa e realização da etnografia, não foi possível 

aprofundar nas observações e análises dos diversos conhecimentos etnomatemáticos presentes na cultura Javaé.  
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Foto: Gabriela Camargo, Aldeia Canoanã, 2016 Foto: Gabriela Camargo, Aldeia Canoanã, 2016 

Figura 49 - Construção de uma casa tradicional Figura 50 - Casas tradicionais 

Figura 51 - Construção da casa de Aruanã 

Foto: Sidney Javaé, Aldeia Canoanã, 2016 
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Pode-se observar que na construção das casas tradicionais – assim como em 

diversas outras situações do cotidiano Javaé – são utilizados uma gama de conhecimentos 

etnomatemáticos. Nesta perspectiva, em consonância com as reflexões e luta dos professores 

Javaé em prol de uma escola indígena diferenciada, o desenvolvimento de pesquisas 

direcionadas aos conhecimentos próprios Javaé tem um vasto campo a ser explorado e podem 

propiciar significativas contribuições para a educação escolar indígena. 

Por outro lado, acredita-se na relevância e contribuição da realização de 

investigações direcionadas, também, à práticas Javaé que envolvem conhecimentos 

interculturais. Neste sentido, durante a realização da etnografia na aldeia Canoanã observei 

situações em que técnicas ocidentais eram desenvolvidas utilizando conhecimentos próprios, 

como na construção de uma cama por um ancião Javaé. O ancião Xiru Javaé aprendeu a fazer 

cama com marceneiros da cidade, ele utiliza técnicas e instrumentos não indígenas (como a 

serra), e utiliza também seus conhecimentos tradicionais, como as madeiras corretas para 

construir as partes da cama. Essas situações vivenciadas pelos Javaé são interessantes temas 

de investigação, no sentido em que podem propiciar visibilidade para esses conhecimentos e 

promover condições para que aspectos interculturais possam ser trabalhados nas escolas 

indígenas. 

Neste sentido, a pesquisa realizada consistiu em uma investigação inicial sobre o 

sistema de numeração e as pinturas corporais Javaé, um trabalho que tem um potencial para 

ser aprofundado por meio de novas pesquisas. Tais investigações são significativas pois 

contribuem com a luta dos povos indígenas em transformar suas escolas em prol de uma 

educação decolonial, que esteja mais próxima aos seus interesses e necessidades. 
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